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คำนำ 

 รายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2565) จัดทำโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  

 รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามโปรแกรมการติดตาม 
และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย (1) การติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่
คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
(2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามกรอบการประเมิน  
ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (SUT Scorecard) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (4) การติดตามผลการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติของสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยในเรื่องเชิงนโยบาย และในเรื่องอ่ืน ๆ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำเสนอ
รายงานฉบับนี้ต่อคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กันยายน พ.ศ. 2565) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ในการนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้นในปีงบประมาณต่อไป 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 



º·ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ 
»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2565
(1 µØÅÒ¤Á ¾.È. 2564 - 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È. 2565)

          ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµỐ µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ ä Œ́́ Óà¹Ô¹¡ÒÃµỐ µÒÁ 
¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂµÒÁ¡ÃÍº¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ µÒÁÃÐººáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ 
·Õè¡ÓË¹´äÇŒã¹¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ 
«Öè§ä Œ́¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅ¹ÕÊØÃ¹ÒÃÕ ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§·Õè 9/2564 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 30 
µØÅÒ¤Á ¾.È. 2564 áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§·Õè 10/2564 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 27 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ¾.È. 2564
          â´ÂÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµỐ µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 
¾.È. 2565 ä´Œ¼‹Ò¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡
              ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµỐ µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ ¤ÃÑé§·Õè 8/2565 Ã‹ÇÁ¡Ñº¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ
                ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ (ÇÑ¹·Õè 11 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ¾.È. 2565)
                ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ ¤ÃÑé§·Õè 10/2565 (ÇÑ¹·Õè 27 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹                 
                ¾.È. 2565)
          ÊÓËÃÑº¡ÃÍº¡ÒÃµỐ µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ 
ÁÕ´Ñ§¹Õé1 ¡ÃÍº¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ 

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ä´Œ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ´Ñ§¹Õ é
          1) ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 
·Õè¤Ò´ËÇÑ§ã¹ª‹Ç§¡ÒÃ´ÓÃ§µÓáË¹‹§¢Í§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ 4 »‚ (¾.È. 2565 - 2568)
          2) ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¡ÃÍº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ µÑÇªÕéÇÑ´ 
áÅÐà¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ Á·Ê. (SUT Scorecard)
          3) ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚
          4) ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁÁµÔ¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¨ÓÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§
Í¸Ô¡ÒÃº´Õ

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
SUT Scorecard

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ»ÃÐà´ç¹
µÔ´µÒÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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¡ÒÃµỐ µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº
áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ Á·Ê.

3

2¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 
 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÒÁÒÃ¶´Óà¹Ô¹§Ò¹ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ä´Œ´Ñ§¹Õ é 
      ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í Ô̧¡ÒÃº Ṍâ´ÂÃÇÁÁÕ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ Ñ́º ṌàÂÕèÂÁ (¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ 4.41) 
      ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¡ÃÍº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ µÑÇªÕéÇÑ́  áÅÐà¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ 
      ÊØÃ¹ÒÃÕ (SUT Scorecard) â´ÂÃÇÁÁÕ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ Ñ́ºÊÙ§¡Ç‹Òà»‡ÒËÁÒÂ (¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ 4.04)
      ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ÁÕ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁµÑÇªÕ éÇÑ´ÃŒÍÂÅÐ 94.76 
      áÅÐ¼Å¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ÃŒÍÂÅÐ 80.07 à·ÕÂº¡Ñºà»‡ÒËÁÒÂ·Ñ é§»‚
      ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ»ÃÐà́ ç¹ÁµÔ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃấ ÂÃÇÁÊÙ§¡Ç‹Òà»‡ÒËÁÒÂÍÂ‹Ò§àËç¹ä Œ́ªÑ́  (¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ 4.50)

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ

1
¡ÒÃ¨Ñ´ÍÑ¹´ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂâ´Â 

THE World University Rankings 
and Impact Rankings (40%)

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ SUT Scorecard

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´ÑºÊÙ§¡Ç‹Òà»‡ÒËÁÒÂ 
(¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ 4.04)

ÁÔµÔ¡ÒÃÊÃŒÒ§
¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

3.
43

ÁÔµỐ ŒÒ¹¡ÒÃ Ñ́̈ ÅÓ Ñ́ºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
(University Rankings)

4.
31

ÁÔµÔ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹
à¾×èÍ¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈµÒÁÂØ·¸ÈÒÊµÃ�

4.
11

4.
0
4

ÀÒ¾ÃÇÁ

äµÃÁÒÊ·Õè 4

1

2

3

4

5

0

µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ 3 ¤Ðá¹¹
(à»‡ÒËÁÒÂ·Ñé§»‚)

2
¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ/ÈÔÉÂ�à¡‹Ò

´ŒÒ¹¤ÇÒÁà»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
 (Student/Alumni Entrepreneurial 

Achievement) (30%)

3
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃËÒÃÒÂä´Œ

à¾×èÍ¡ÒÃ¾Öè§¾Òµ¹àÍ§ Œ́Ò¹§º»ÃÐÁÒ³
(30%)

1.1 ¡ÒÃ¨Ñ´ÍÑ¹´ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂâ´Â 
    THE World University Rankings
    ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 3.38 ¤Ðá¹¹
    ¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
1.2 ¡ÒÃ¨Ñ´ÍÑ¹´ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂâ´Â
    THE Impact Rankings 
    ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 5.00 ¤Ðá¹¹
    ¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

2.1 ¡ÒÃä´Œ§Ò¹·Ó¢Í§ºÑ³±ÔµÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ
    ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 5.00 ¤Ðá¹¹
    ¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
2.2 à§Ô¹à ×́Í¹à©ÅÕèÂ¢Í§ºÑ³±ÔµÃÐ Ñ́º»ÃÔÞÞÒµÃÕ
    ·Õèä´Œ§Ò¹·Ó
    ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 3.95 ¤Ðá¹¹
    ¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
2.3 ̈ Ó¹Ç¹ Student/Alumni Startup/
    Spin-off
    ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 5.00 ¤Ðá¹¹
    ¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
2.4 ̈ Ó¹Ç¹ Investment Fund ·Õèà¡Ô´¨Ò¡ 
    Student/Alumni Startup/Spin-off 
    ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 5.00 ¤Ðá¹¹
    ¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 4.94 ¤Ðá¹¹
¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

หนา ค                  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)
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¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº´ÕàÂÕ èÂÁ 
(¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ 4.41)



¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚

1. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹áÅÐ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáË‹§Í¹Ò¤µ
   (¼Å§Ò¹ 97.85% : ¼Åà§Ô¹ 89.44%)

2. ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Òà¾×èÍ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹  
   (¼Å§Ò¹ 96.48% : ¼Åà§Ô¹ 67.62%)

3. ¤ÇÒÁà»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·ÕèÊÃŒÒ§¼Å¡ÃÐ·º
   ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á (¼Å§Ò¹ 95.98% : ¼Åà§Ô¹ 66.75%)

4. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà»š¹ÊÒ¡ÅáÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàª× èÍÁâÂ§
   ¡ÑºÊÑ§¤Á ªØÁª¹ (¼Å§Ò¹ 90.65% : ¼Åà§Ô¹ 85.48%)

5. ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
   (¼Å§Ò¹ 93.56% : ¼Åà§Ô¹ 84.85%)

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2565

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

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â´ÂÃÇÁÊÙ§¡Ç‹Òà»‡ÒËÁÒÂÍÂ‹Ò§àËç¹ä´ŒªÑ´ (¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ 4.50) 

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁµÑÇªÕéÇÑ´ÃŒÍÂÅÐ 94.76
áÅÐ¼Å¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂà§Ô¹ÃŒÍÂÅÐ 80.07 à·ÕÂº¡Ñºà»‡ÒËÁÒÂ·Ñé§»‚
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¡ÒÃµỐ µÒÁ µÃÇ¨ÊÍº
áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ Á·Ê.3 ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹¢Íª×è¹ªÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·ÕèÁÕ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
ºÃÃÅØÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�µÒÁµÑÇªÕéÇÑ´ËÅÒÂµÑÇªÕéÇÑ´ áÅÐ¢Íª×è¹ªÁ·Õè¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ
µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õè¤Ò´ËÇÑ§ â´ÂÃÇÁÁÕ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº´ÕàÂÕèÂÁ 
(¤Ðá¹¹à©ÅÕ èÂ 4.41) áÅÐ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¡ÃÍº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ µÑÇªÕ éÇÑ´ áÅÐà¡³±� 
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ (SUT Scorecard) â´ÂÃÇÁÁÕ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ Ñ́ºÊÙ§¡Ç‹Òà»‡ÒËÁÒÂ 
(¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ 4.04) ÃÇÁ·Ñé§¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ÁÕ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 
µÒÁµÑÇªÕéÇÑ´ÃŒÍÂÅÐ 94.76 áÅÐ¼Å¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ÃŒÍÂÅÐ 80.07 (¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ 5)  
·Ñé§¹Õ é ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ ÁÕ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹ÃÍºÊÔé¹»‚§º»ÃÐÁÒ³
¾.È. 2565 ´Ñ§¹Õé
1.  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¤ÇÃàÃ‹§ÃÑ´¾Ñ²¹ÒÃÐºº¢ŒÍÁÙÅ ·ÕèÁÕâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¢ŒÍÁÙÅ·Õè¤ÃÍº¤ÅØÁ¢ŒÍÁÙÅºØ¤¤Å 
    §º»ÃÐÁÒ³ áÅÐÃÐºº§Ò¹ (ÇÔªÒ¡ÒÃ ÇÔ̈ ÑÂ áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃÍ§¤�¡Ã) â´ÂÍÒ¨ Ñ́̈ ·Ó 
    ã¹ÃÙ»áºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅáººÃÇÁÈÙ¹Â� ËÃ×ÍÃÐºº¤ÅÑ§¢ŒÍÁÙÅ áÅÐ¹ÓÁÒÇÔà¤ÃÒÐË� áÊ´§¼Å 
    áÅÐãªŒ¢ŒÍÁÙÅã¹ÃÙ»áºº Business Intelligence (BI)
2.  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¤ÇÃ¨Ñ´·ÓÊ¶Ò»˜µÂ¡ÃÃÁÍ§¤�¡Ã´ŒÒ¹´Ô¨Ô·ÑÅ (Digital Enterprise 
    Architecture) â´Â¤ÃÍº¤ÅØÁÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 4 ´ŒÒ¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÊ¶Ò»˜µÂ¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ 
    Infrastructure ´ŒÒ¹ Application ´ŒÒ¹ Data áÅÐ´ŒÒ¹ Business à¾×èÍãªŒàª×èÍÁâÂ§ 
    ÃÐºº§Ò¹µ‹Ò§ æ ãËŒÊÒÁÒÃ¶¼ÅÑ¡´Ñ¹Í§¤�¡Ãä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
3.  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¤ÇÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ·ÓÇÔ¨ÑÂÊ¶ÒºÑ¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÙ»áºº¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ 
    ¡ÑºÊÀÒÇ¡ÒÃ³�ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ â´Âà¹Œ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ Soft Skills ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
4  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¤ÇÃÁÕ¹âÂºÒÂ·ÕèªÑ́ à¨¹ã¹¡ÒÃµỐ µÒÁáÅÐ¼ÅÑ¡ Ñ́¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÊÓËÃÑºµÑÇªÕéÇÑ́
    ·ÕèÁÕ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹äÁ‹à»š¹ä»µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ·Õè¡ÓË¹´ áÅÐ¤ÇÃÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 
    ã¹µÑÇªÕéÇÑ́  SUT Scorecard à»š¹áººÃÒÂ§Ò¹¼ÅÊÐÊÁã¹áµ‹ÅÐäµÃÁÒÊ à¾×èÍãËŒàËç¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ 
    ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§µÑÇªÕéÇÑ´  ÃÇÁ·Ñé§àÃ‹§ÃÑ´´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÃ×èÍ§·ÕèÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐ 
    ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¨ÓÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂä Œ́ãËŒ¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐäÇŒ â´Âà©¾ÒÐ»ÃÐà ḉ¹¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð 
    ¨Ò¡»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2559 - 2563 à¹×èÍ§¨Ò¡ÃÐÂÐàÇÅÒ¼‹Ò¹ÁÒ¤‹Í¹¢ŒÒ§¹Ò¹áÅÐÍÒ¨·ÓãËŒ 
    ËÅÒÂ»ÃÐà ḉ¹äÁ‹·Ñ¹µ‹ÍÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õèà»ÅÕèÂ¹á»Å§
5.  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¤ÇÃàÃ‹§ÃÑ́ áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ·ÓÇÔ̈ ÑÂ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡ÇÔªÒ·Ò§ Œ́Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ÊØ¢ÀÒ¾
    áÅÐÊÓ¹Ñ¡ÇÔªÒà·¤â¹âÅÂÕÊÑ§¤Á â´ÂÊÓ¹Ñ¡ÇÔªÒà·¤â¹âÅÂÕÊÑ§¤ÁÍÒ¨´Óà¹Ô¹¡ÒÃ·Ò§´ŒÒ¹ 
    Soft Power ·ÕèãªŒ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂã¹ÊÓ¹Ñ¡ÇÔªÒ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
วิสัยทัศน ์

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยที่พัฒนาและนำเอานวัตกรรม บนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ    
มีความรู้ มีคุณธรรมนำปัญญา ให้บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระ
ทางวิชาการ และใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 
ภารกิจ 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มีภารกิจหลัก 5 ประการ ดังนี ้

1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสงูทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ 

2) วิจัยและค้นควา้เพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการ และการนำผลการวิจัยและพฒันา
ไปใช้ในการพฒันาประเทศ 

3) ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาได้มากข้ึน 

4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
5) ทะนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ระบบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ เป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยดำเนินการได้โดยอิสระ สามารถ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถทำหน้าที่กำหนดและกำกับนโยบาย ดูแลการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้มีระบบการติดตามและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยการประเมินยึดหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารและการจัดการที่ดี  
(Good Governance) และอัตตาภิบาล (Self-Governance) ตามอำนาจหน้าที ่ของสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
  อนึ่ง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลงาน พ.ศ. 2564 
หมวด 1 หลักการและวัตถุประสงค์ ข้อ 6 ระบุว่า “การติดตามและประเมินผลงาน เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่
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สำคัญยิ่ง มหาวิทยาลัยจึงต้องการจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพมาช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งเสริมสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้าน  
การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการประเมินที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามหลักธรรมาภิบาลอันจะเอื้อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพ การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยการเสนอ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระและเป็นกลางอย่างเพียงพอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร และพนักงาน” หมวด 3 อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 11 (1) ระบุว่า 
“ติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับอธิการบดีปรึกษาหารือกำหนด
ขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตามและ
ประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี” และหมวด 5 การประชุมและการจัดทำ
รายงานของคณะกรรมการ ข้อ 16 (1) ระบุว่า “จัดทำรายงานรายครึ่งปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง 
เป็นลายลักษณ์อักษรในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของทุกปี” 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลตามระบบและคู่มือการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยจัดทำแผนและกรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ผ่าน
การปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการ
ประชุมคร้ังที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และการประชุมคร้ังที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และจัดทำรายงานโดยผ่านการรับฟังความเห็นจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2565 เพื่อนำผลเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
วัตถุประสงค ์
  การติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในการทำหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างทันการ
และต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมในภารกิจต่าง ๆ และสามารถบรรลุความเป็นเลิศตามปณิธานของมหาวิทยาลัย สำหรับ
วัตถุประสงค์เฉพาะมีดังนี้ 
  1) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรง
ตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
  2) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามกรอบการประเมิน 
ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ใน 3 มิติ ได้แก่ (1) มิติการสร้างความมั่นคงทางการเงิน (2) มิติด้านการจัดลำดับมหาวิทยาลัย 
(University Rankings) และ (3) มิติการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ 
  3) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  4) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย (คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง) และข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กรอบความคิดในการดำเนินการ 
ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ใช้กรอบความคิดใน

การดำเนินการ ดังนี้ 
  1) การติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลยัในลักษณะ PMA (Performance and Management Audit) 
  2) การติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประเมินผลการดำเนนิงาน
ของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568)  
โดยเชื่อมโยงกับการประเมินตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) โดยพิจารณาประเมินใน 3 มิติ ได้แก ่(1) มิติการสร้างความมั่นคงทางการเงนิ 
(2) มิติด้านการจัดลำดับมหาวิทยาลัย (University Rankings) และ (3) มิติการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศตาม
ยุทธศาสตร ์ซึ่งกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
  3) การติดตามและประเมินผลงาน เน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงาน (Performance) ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีและคุณภาพการบริหารของผู้บริหาร (Management Quality) เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
  4) การติดตามและประเมินผลงาน ได้พิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักประสิทธผิล 
(Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจาย
อำนาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) 
  5) การติดตามและประเมินผลงานด้านการเงิน (Financial Monitoring) คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลงาน ทำหน้าที่เป็นกลไกให้กับสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารในลักษณะที่ให้ข้อมูลส่งสัญญาณเตือน
ล่วงหน้าหากพบกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นการด่วน 
  6) การติดตามและประเมินผลงาน ใช้กระบวนการประเมินแบบมีส่วนร่วมด้วยวิธีการทำงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินอย่างสร้างสรรค์ และเชิงเป็นมิตรมิใช่การจ้องจับผิด ( Positive Mental 
Attitude – Friendly Audit) รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากผู้มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย 
  7) การติดตามและประเมินผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายบริหารในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   
 
ขอบเขตการติดตามและประเมินผลงาน 
  เนื ่องจากมหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินเป็นรายได้หลัก การติดตามและ
ประเมินผลงานจึงใช้ปีงบประมาณเป็นปีการประเมินผลงาน โดยทำการประเมินและรายงานผลการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
คือ กลางปีและสิ้นปีงบประมาณ (31 มีนาคม และ 30 กันยายนของทุกปี) โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลงานทำการรวบรวมข้อมูลจากรายงานการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้แก ่1) ข้อมูลการดำเนินงานของ
อธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2) ข้อมูลการดำเนินงานตาม
กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (SUT Scorecard)  
3) ข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และ 4) ข้อมูลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปรายงานผลทุกไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน
และสภามหาวิทยาลัย และจัดทำเล่มรายงานเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานและสภามหาวิทยาลัย
ทุกหกเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดขอบเขตการติดตามและประเมินผลงานดังนี้ 
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1) การติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรง
ตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

การติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรง
ตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) ตามที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 2 ระดับ คือ ผ่าน (ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป) กับ ไม่ผ่าน (ได้ผลการ
ประเมินระดับพอใช้ลงมา) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 5 ระดับ (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) ดังนี้ 

ระดับดีเยี่ยม 4.00 – 5.00 คะแนน 
ระดับดีมาก 3.25 – 3.99 คะแนน 
ระดับดี 2.75 – 3.24 คะแนน 
ระดับพอใช้ 2.00 – 2.74 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง ต่ำกว่า 2.00 คะแนน 

การรายงานผลการดำเนินงาน : ให้กำหนดเป้าหมายผลผลิตของการดำเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลา (Milestone) และกำหนดเครื่องมือ/กลไกในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ชัดเจน การรายงานผล
ให้รายงานผลตาม Milestone ตามเครื ่องมือ/กลไกที ่กำหนดเพื ่อให้เห็นความคืบหน้าของผลงานหรือเห็น
พัฒนาการในปีที่ประเมิน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาข้อสรุป เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามกรอบการประเมิน 
ตัวชี ้ว ัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

การประเมินผลงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประเมินตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ใน 3 มิติ ได้แก ่(1) มิติการสร้างความมั่นคงทางการเงิน (2) มิติด้านการจัดลำดับมหาวิทยาลัย (University Rankings) 
และ (3) มิติการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ ซึ่งการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามกรอบการ
ประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) เป็นการ
ประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ที่เน้นการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อสร้างความท้าทายในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อ
นำไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยกำหนดระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ และในการกำหนดค่ากลางที่ระดับคะแนน 3 
ให้ใช้ค่าเฉลี่ยผลงานในรอบ 3 ปี หรือ 5 ปีที่ผ่านมา หรือใช้ค่าคะแนนที่ได้รับระดับสูงสุด (ระดับ 5) ของปีที่ผ่านมาเป็น
ข้อมูลพื้นฐาน สำหรับความหมายของค่าระดับเกณฑ์ชี้วัดและระดับผลประเมินทั้ง 5 ระดับ มีดังนี้ 
   ความหมายของค่าระดับตามเกณฑ์ชี้วัด 
    ระดับ 5 ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 
    ระดับ 4 ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 
    ระดับ 3 ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
    ระดับ 2 ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
    ระดับ 1 เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

หมายเหตุ : ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายถึง ไม่มีคะแนน 
   ระดับผลประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยคะแนนการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 
พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด น้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน ทำการคำนวณ โดยเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก 
     ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 5  แสดงว่ามีผลการดำเนนิงานสูงกว่าเปา้หมายมาก 
    ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 4  แสดงว่ามีผลการดำเนนิงานสูงกว่าเปา้หมาย 
    ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 3  แสดงว่ามีผลการดำเนนิงานตามเป้าหมาย 
    ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 2  แสดงว่ามีผลการดำเนนิงานต่ำกว่าเปา้หมาย 
    ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ  1  แสดงว่ามีผลการดำเนนิงานต่ำกว่าเปา้หมายมาก  
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3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการประเมินตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยตามผลการดำเนินงานในระบบ Project-Based Management (PBM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

(1) ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (ค่านำ้หนัก 0.8) 
พิจารณาจากประสทิธิภาพในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ระดับ 5  (5 คะแนน) มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 85 ขึ้นไป 
ระดับ 4 (4 คะแนน) มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 75-85 
ระดับ 3  (3 คะแนน) มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 65-74 
ระดับ 2  (2 คะแนน) มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 55-64 
ระดับ 1  (1 คะแนน) มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 55 

(2) ประสิทธิภาพในการใช้จา่ยงบประมาณ (ค่าน้ำหนัก 0.2) 
พิจารณาจากการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ที่บันทึกในระบบ Project-Based Management (PBM) 
ระดับ 5  (5 คะแนน) มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณมากกว่าร้อยละ 8 
ระดับ 4 (4 คะแนน) มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 6-8 
ระดับ 3  (3 คะแนน) มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 4-6 
ระดับ 2  (2 คะแนน) มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 2-4 
ระดับ 1  (1 คะแนน) มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 2 

4) การติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย 

การติดตามผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย 
(คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) ดังนี้ 

ก. มติในเร่ืองเชิงนโยบาย 
ข. มติในเร่ืองอื่น ๆ 
ทั้งนี้ การติดตามผลการดำเนินงานตามมติ โดยหาข้อสรุปของการดำเนินงานในแต่ละประเด็น

ตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 5 (5 คะแนน) ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน  
ระดับ 4 (4 คะแนน) ดำเนินการได้สูงกวา่เป้าหมายอย่างเห็นไดช้ัด 
ระดับ 3 (3 คะแนน) ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
ระดับ 2 (2 คะแนน) ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด   
ระดับ 1 (1 คะแนน) เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

หมายเหตุ : ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายถึง ไม่มีคะแนน 
นอกจากนี้กำหนดให้หน่วยงานระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่ติดตาม ดังนี้ 
1) กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone  
2) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย :  

ระดับ 1 - มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยน้อย 
ระดับ 2 - มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง    
ระดับ 3 - มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
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จัดท ารายงาน
เพื่อเสนอ

สภามหาวิทยาลัย

ก าหนด แผน
เป้าหมาย หัวข้อ
ประเมินร่วมกับ
คณะผู้บริหาร

เสนอ
สภามหาวิทยาลัย

เพื่อให้ความ
เห็นชอบ

ฝ่ายเลขาฯ หารือกับ
คณะผู้บริหารและ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กับหน่วยงานเพ่ือ
จัดเตรียมข้อมูล

ฝ่ายเลขาฯ ร่วมกับ
คณะผู้บริหาร

สอบทาน 
(ร่าง) รายงาน

คณะกรรมการฯ
พิจารณา

(ร่าง) รายงาน

คณะกรรมการฯ
กับคณะผู้บริหาร
ร่วมสอบทาน 
(ร่าง) รายงาน

ขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลงาน 
การติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วยกระบวนการ 7 ขั้นตอน 

ตามแผนภาพที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 
1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารเพื่อกำหนดเป้าหมายของ

การติดตามและประเมินผลงาน และเกณฑ์การประเมินผล ตลอดจนโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน  
ในระยะคร่ึงปีงบประมาณและสิ้นปีงบประมาณ 

2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานจัดทำสรุปข้อหารือเกี ่ยวกับโปรแกรมการติดตามและ
ประเมินผลงาน พร้อมทั้งนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและแจ้งให้คณะผู้บริหารทราบ 

3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานจัดทำกรอบการติดตามและประเมินผลงานพร้อมแผนการ
ดำเนินงาน โดยปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหาร จากนั้นฝ่ายเลขานุการฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อจัดเตรียมข้อมูล
ตามกรอบการติดตามฯ ดังกล่าว และประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูล เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
ติดตามฯ ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำระบบติดตามและประเมินผลงานออนไลน์ มาใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบเวลา 

4) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งยกร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลงาน โดยคณะผู้บริหารประชุมร่วมกับฝ่ายเลขานุการเพื่อ
สอบทานร่างรายงานก่อนเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานพิจารณา 

5) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานพิจารณาร่างรายงานผลการประเมิน 
6) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานหารือและรับฟังความเห็นจากคณะผู้บริหารเกี่ยวกับร่าง

รายงานผลการประเมิน เพื่อปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์และความถูกต้องมากที่สุด  
7) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานจัดทำรายงานขั้นสุดท้ายเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1  : ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลงาน 

ข้ันท่ี 7 

ข้ันท่ี 1 

ข้ันท่ี 2 

ข้ันท่ี 3 ข้ันท่ี 4 

ข้ันท่ี 6 

ข้ันท่ี 5 
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ข้อมูลที่มหาวิทยาลยัจัดใหค้ณะกรรมการตดิตามและประเมินผลงาน 
1) ข้อมูลการดำเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่ง

อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
2) ข้อมูลการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ใน 3 มิติ ได้แก่ (1) มิติการสร้างความมั่นคงทางการเงิน (2) มิติด้านการ
จัดลำดับมหาวิทยาลัย (University Rankings) และ (3) มิติการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ 

3) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4) ข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที ่บันทึกในระบบ 

Project-Based Management (PBM) 
5) ข้อมูลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และข้อมูลการดำเนินงานจากการติดตามและประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สิ่งที่คาดหวัง 
  1) สภามหาวิทยาลัยสามารถกำกับดูแลการบริหารงานมหาวิทยาลยัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   
  2) สร้างวัฒนธรรมในการติดตามและประเมินผลงานที่โปร่งใส 
  3) มหาวิทยาลยัมีแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน 
  4) มหาวิทยาลยัมีการดำเนนิงานและปรับปรุงงานอย่างทันการและต่อเนื่อง 

ข้อจำกัดในการดำเนินการ 
  ด้วยวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลงานประจำปทีี่ต้องการนำผลไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างทันการและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงควรได้รับทราบผลการประเมิน
โดยเร็วที่สุดหลังสิ้นสุดการประเมินแต่ละคร้ัง และผลการประเมินจะแม่นตรงต้องอาศัยข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง
ที่สุด แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของเวลาทำให้ข้อมูลที่ได้รับยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งย่อมทำให้ผลการ
ประเมินอาจไม่สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงทั้งหมด 

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลงาน 
  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานจะแจ้งผลการประเมินในรูปบทวิเคราะห์
เชิงคุณภาพประกอบผลประเมินเชิงปริมาณ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อแนะนำในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกหกเดือน (ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม) และทุกปี (ภายในวันที่ 15 
พฤศจิกายน) การติดตามและประเมินผลงานในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณโดยติดตามผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมายของอธิการบดี ตามกรอบการประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
มหาวิทยาลัย และตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดยใน 6 เดือนแรก  
เน้นการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน โดยเสนอรายงานในลักษณะการประเมินความก้าวหน้า (Progress Report) 
ส่วนใน 6 เดือนหลัง เน้นการกำกับ ติดตามและประเมินความสำเร็จ โดยเสนอรายงานสรุปการประเมินผลงาน 
(Evaluation Report) ทั้งปี นอกจากนี้มีการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าทุกไตรมาส 
  ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถนำรายงานผลการติดตามและประเมินผลงาน ไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์และกลไกการ
ดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และนำสารสนเทศจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
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โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 
1. การติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรง

ตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามกรอบการ

ประเมิน ตัวชี ้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (SUT 
Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ใน 3 มิติ ได้แก่ 1) มิติการสร้างความมั่นคงทางการเงิน 2) มิติด้านการจัดลำดับมหาวิทยาลัย (University 
Rankings) และ 3) มิติการบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ 

3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. การติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย (คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย ์ส ิน คณะกรรมการบร ิหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) 
4.1 มติในเรื่องเชิงนโยบาย  
4.2 มติในเรื่องอ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : 1. จัดทำเล่มรายงานติดตามและประเมินผลงานในรอบครึ่งปี และประจำปี 
2. เสนอผลการดำเนินงานรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัย 

 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กำหนดให้มีการประชุม

ร่วมกับคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อร่วมสอบทาน (ร่าง) รายงานฯ และรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามกรอบเวลาการประเมินซึ่งปรากฏรายละเอียดใน
แผนภาพที่ 2 
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กรอบเวลาการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2  :  กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลงาน 

 

การติดตามและประเมินผลงาน มทส. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565) 

การติดตามฯ 
ในรอบครึ่งแรก 

การติดตามฯ 
ในรอบสิ้นปี 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จัดทำร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน ก.ค. 2564 ก.ค. 2564 

คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาร่างโปรแกรมการติดตามและประเมนิผลงาน/ 
เป้าหมายอธิการบดี/กรอบ SUT Scorecard 

ส. 18 ก.ย. 2564 ส. 18 ก.ย. 2564 

 

คณะกรรมการติดตามฯ ประชมุหารอืร่วมกบัอธิการบดีและคณะผู้บริหารพิจารณาร่าง
โปรแกรมการติดตามและประเมนิผลงาน/เป้าหมายอธกิารบดี/กรอบ SUT Scorecard 

พฤ. 7 ต.ค. 2564 พฤ. 7 ต.ค. 2564 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จัดทำร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน/
เป้าหมายอธิการบดี/กรอบ SUT Scorecard เสนอสภามหาวิทยาลัย 

ส. 30 ต.ค. 2564 
ส. 27 พ.ย. 2564 

ส. 30 ต.ค. 2564 
ส. 27 พ.ย. 2564 

 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและหน่วยงาน  
เพื่อเตรยีมขอ้มูลและชีแ้จงการบันทกึข้อมูลในระบบติดตามฯ ออนไลน ์ อ. 28 ธ.ค. 2564 อ. 28 ธ.ค. 2564 

มหาวิทยาลัยจัดเตรยีมขอ้มูลเพื่อส่งให้ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ 
ก.ย. – ศ. 7 ต.ค. 2565 

(ภายใน ศ. 7 ต.ค. 2565) 
มี.ค.-พฤ. 7 เม.ย. 2565 
(ภายใน พฤ. 7 เม.ย. 2565) 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ ตรวจสอบ วเิคราะห์/สังเคราะห ์
และจัดทำร่างรายงานการตดิตามและประเมินผลงาน 

ศ. 8 – ศ. 15 เม.ย. 2565 จ. 10 – จ. 17 ต.ค.. 2565 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับอธิการบด ี
และคณะผู้บริหาร เพื่อสอบทานร่างรายงานฯ 

ศ. 21 ต.ค. 2565 อ. 26 เม.ย. 2565 

คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาร่างรายงานฯ ส. 7 พ.ค. 2565 ส. 5 พ.ย. 2565 

คณะกรรมการติดตามฯ ประชมุหารอืร่วมกบัอธิการบดีและคณะผู้บริหาร 

เพื่อรับฟังความเห็นและตรวจสอบความถกูต้องความสมบูรณข์องรายงาน 
ศ. 11 พ.ย. 2565 พฤ. 12 พ.ค. 2565 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ จัดทำรายงานฯ เสนอสภามหาวิทยาลยั ภายใน จ. 16 พ.ค. 2565 ภายใน จ. 14 พ.ย. 2565 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร 
เพื่อพิจารณาร่างโปรแกรมติดตามฯ/เป้าหมายอธกิารบดี/กรอบ SUT Scorecard 

ในการประชุม
ผู้บริหารระดับสูง 

ส.ค. 2564 
 

ในการประชุม
ผู้บริหารระดับสูง 

ส.ค. 2564 
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  ข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 

 
ส่วนที่  1 ข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวัง

ในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่  2 ข้อม ูลการประเม ินผลสัมฤทธ ิ ์ของการปฏิบ ัต ิงานของมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีส ุรนารี  
ตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่  3 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของการปฏิบ ัต ิงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี   
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่  4 ข้อม ูลการต ิดตามผลการดำเน ินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารีตามมติของ 
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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1. ข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่ง

อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน  
พ.ศ. 2565) 

 

1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE World University Rankings and Impact Rankings 
1.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE World University Rankings 

เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 : อันดับ 1201+ ของโลก อันดับ 5 ของประเทศ อันดับ 2 ของประเทศ
ด้าน Sci & Tech. (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 

ผลการดำเนินงาน :  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย 

THE World University Rankings คือ อยู่ในกลุ่มอันดับ 1201-1500 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก  
อยู ่ในอันดับ 6 ของมหาวิทยาลัยชั ้นนำของประเทศไทย และอยู ่ในอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัย 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ผลการดำเนินงาน (เทียบผลทัง้ปี) : 3.38 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ปัญหา-อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข : - 
1.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Impact Rankings 

เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 : การสร้างยุทธศาสตร์ THE Impact Rankings ของมหาวิทยาลัย  
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.0 จากคะแนนเต็ม 5.0 (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 

ผลการดำเนินงาน : 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการดังนี้ 
1) มีการจัดตั้งคณะทำงาน Sustainable University และมีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน

การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
2) มีการกำหนดประเด็น SDGs ที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัย 
3) มีการกำหนดแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาคมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
4) มีระบบติดตามสารสนเทศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ในด้าน SDGs ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และพร้อมสำหรับการใช้งานในการจัดอันดับ 
ป ี2023 ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการสารสนเทศการพัฒนางานด้าน Impact Rankings ของมหาวิทยาลัย 

5) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนกลยุทธ์และกิจกรรมการขับเคลื่อน SDGs 
ผลการดำเนินงาน (เทียบผลทัง้ปี) :  5.00 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ปัญหา-อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข : - 
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2. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา/ศิษย์เก่าด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Student/Alumni Entrepreneurial 
Achievement) 
2.1 การได้งานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 : รุ่นปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับรุ่นปีการศึกษา 2562 
(1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 

ผลการดำเนินงาน : 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2563 ที่ได้งานทำ

และประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับรุ่นปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.80 (บัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ รุ่นปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 85.05 และบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ รุ่นปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 67.61) 

โดยผลการสำรวจข้อม ูลภาวะการม ีงานทำของผ ู ้สำเร ็จการศ ึกษา  ระด ับปร ิญญาตรี   
รุ ่นปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์และการโทรศัพท์สอบถามบัณฑิตเพิ ่มเติม  ระหว่าง 
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ระยะเวลา 1 ป)ี 
ผลการดำเนินงาน (เทียบผลทัง้ปี) :  5.00 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ปัญหา-อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข : - 
2.2 เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ 

เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 : รุ่นปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับรุ่นปีการศึกษา 2562 
(1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 

ผลการดำเนินงาน : 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีเง ินเดือนเฉลี ่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี   

รุ่นปีการศึกษา 2563 เทียบกับรุ่นปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.46 (บัณฑิตระดับปริญญาตรี  
ร ุ ่ นป ีการศ ึกษา  2563 ม ี เง ินเด ือนเฉล ี ่ ย 21,904.90 บาท และบ ัณฑ ิตระด ับปร ิญญาตรี   
รุ่นปีการศึกษา 2562 มีเงินเดือนเฉลี่ย 20,969 บาท) 

โดยผลการสำรวจข้อม ูลภาวะการม ีงานทำของผ ู ้สำเร ็จการศ ึกษา  ระด ับปร ิญญาตรี   
รุ ่นปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์และการโทรศัพท์สอบถามบัณฑิตเพิ ่มเติม  ระหว่าง 
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ระยะเวลา 1 ป)ี 
ผลการดำเนินงาน (เทียบผลทัง้ปี) :  3.95 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ปัญหา-อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข :  - 
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2. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา/ศิษย์เก่าด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Student/Alumni Entrepreneurial 
Achievement) 

2.3 จำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 : เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง (ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2564) 
(1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 

ผลการดำเนินงาน : 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีจำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off 

เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 333.33 (จำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off 
เท ่ าก ับ 26 และค ่าเฉล ี ่ ยจำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off ย ้อนหล ัง 2 ปี   
(ช่วงปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564) เท่ากับ 6) โดยจำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off รวม 26 ทีม 
ประกอบด้วย (1) โครงการ SEDA มี Startup จำนวน 7 ทีม มี Spin-off จำนวน 11 ทีม และ  
(2) เทคโนธานีมี Startup จำนวน 6 ทีม มี Spin-off จำนวน 2 ทีม 
ผลการดำเนินงาน (เทียบผลทัง้ปี) :  5.00 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ปัญหา-อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข : - 
2.4 จำนวน Investment Fund ที่เกิดจาก Student/Alumni Startup/Spin-off 

เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 : เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง (ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2564) 
(1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 

ผลการดำเนินงาน : 
ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาว ิทยาล ัยม ีจำนวน Investment Fund ท ี ่ เก ิดจาก 

Student/Alumni Startup/Spin-off เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 269.14 
(จำนวน Investment Fund ที่เกิดจาก Student/Alumni Startup/Spin-off เท่ากับ 40,310,000 บาท 
และค่าเฉลี่ยจำนวน Investment Fund ที่เกิดจาก Student/Alumni Startup/Spin-off ย้อนหลัง 2 ปี 
(ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2564) เท่ากับ 10,920,000 บาท) โดยจำนวน Investment Fund ที่เกิดจาก 
Student/Alumni Startup/Spin-off รวม 40,310,000 บาท ประกอบด้วย (1) โครงการ SEDA 
จำนวน 16,660,000 บาท (เงินที่ลงทุนใน Student/Alumni Startup/Spin-off จำนวน 14,360,000 บาท 
และเงินอุดหนุนจากหน่วยต่าง ๆ จำนวน 2,300,000 บาท) และ (2) เทคโนธานี จำนวน 23,650,000 บาท  
(เงินที่ลงทุนใน Student/Alumni Startup/Spin-off จำนวน 3,650,000 บาท และเงินอุดหนุนจาก
หน่วยต่าง ๆ จำนวน 20,600,000 บาท) 
ผลการดำเนินงาน (เทียบผลทัง้ปี) :  5.00 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ปัญหา-อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข :  - 
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3. ความสามารถในการหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ  
เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 : รายได้รวมทั้งหมด (ยกเว้นในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน) ได้แก่ (1) รายได้จาก

การจัดการศึกษา (2) รายได้จากสินทรัพย์และอื่น ๆ และ (3) ผลประกอบการ
ของหน่วยวิสาหกิจ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2564 

(1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 

ผลการดำเนินงาน : 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีรายได้รวมทั้งหมด (ยกเว้นในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน) 

ได้แก่ (1) รายได้จากการจัดการศึกษา (2) รายได้จากสินทรัพย์และอื่น ๆ และ (3) ผลประกอบการ 
ของหน่วยวิสาหกิจ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.38 (รายได้รวมทั้งหมด 
(ยกเว้นในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน) ได้แก ่(1) รายได้จากการจัดการศึกษา (2) รายได้จากสินทรัพย์และอ่ืน ๆ 
และ (3)  ผลประกอบการของหน ่วยว ิสาหก ิจ ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจำนวน 
1,536,027,276.37 บาท เทียบกับปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1,342,907,950.12 บาท) โดยรายละเอียด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

1) รายได้ความยั่งยืนทางด้านการเงิน (ส่วนกลาง) จำนวน 1,547,035,803.00 บาท ได้แก ่
- รายได้จากการศึกษา จำนวน 889,651,337.48 บาท 
- รายได้จากการบริการ จำนวน 98,065,809.33 บาท 
- รายได้เงินอุดหนุนและบริจาค จำนวน 511,910,784.32 บาท 
- รายได้อื่น จำนวน 47,407,871.87 บาท 

2) รายได้โรงเรียนสุรวิวัฒน์ จำนวน 92,823,186.52 บาท 
รายได้รวมข้อ 1) และ ข้อ 2) จำนวน 1,639,858,989.52 บาท 
3) ผลประกอบการหน่วยวิสาหกิจ (ขาดทุน) จำนวน 103,831,713.15 บาท 
รวมรายได้ทั้งหมด จำนวน 1,536,027,276.37 บาท 

ผลการดำเนินงาน (เทียบผลทัง้ปี) :  4.94 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ปัญหา-อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข :  - 
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2. ข ้อม ูลการประเม ินผลส ัมฤทธ ิ ์ของการปฏ ิบ ัต ิ งานของมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีส ุรนารี  
ตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ตามกรอบการประเมินตัวชี ้ว ัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) เป็นการประเมินผลการดำเนินงานใน 3 มิติ
ได้แก่ 1) มิติการสร้างความมั่นคงทางการเงิน (2 ตัวชี้วัด) 2) มิติด้านการจัดลำดับมหาวิทยาลัย (University 
Rankings) (9 ตัวชี้วัด) และ 3) มิติการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ (5 ตัวชี้วัด) โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละมิติ ดังนี้ 

มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. มิติการสร้างความมั่นคงทางการเงิน (น้ำหนัก 25)  3.43 
ตัวชี้วัดที ่1  เพิ่มรายได้ (น้ำหนัก 15)  3.67 

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 1.1 รายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ 
(น้ำหนัก 5) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = รายได้วิจัยและบริการวิชาการ 400 ล้านบาทขึ้นไป 
4 = รายได้วิจ ัยและบริการวิชาการ 350 ล้านบาท 

แต่ไม่ถึง 400 ล้านบาท 
3 = รายได้วิจ ัยและบริการวิชาการ 300 ล้านบาท 

แต่ไม่ถึง 350 ล้านบาท  
2 = รายได้วิจ ัยและบริการวิชาการ 250 ล้านบาท 

แต่ไม่ถึง 300 ล้านบาท 
1 = รายได้วิจ ัยและบริการวิชาการ 200 ล้านบาท 

แต่ไม่ถึง 250 ล้านบาท  
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีรายได้จาก
งานวิจ ัยและบริการวิชาการ (เง ินวิจ ัยจากแหล่งทุน
ภายนอก ทั้งจากหน่วยงานให้ทุนภาครัฐ และภาคเอกชน 
รวมท ั ้ ง เง ินรายได ้จากการว ิจ ัยร ่วมก ับภาคเอกชน 
การบริการวิชาการ) ทั้งสิ้นจำนวน 894,089,281.93 บาท 
(จากส่วนกลาง จำนวน 518,164,485.93 บาท และ 
จากเทคโนธานี จำนวน 375,924,796.00 บาท) 
หมายเหต ุ:  รายได้ข้างต้นเป็นการประมาณการ เนื่องจาก

อยู ่ระหว่างดำเนินการปิดงบการเงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

5.00 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 รายได ้จากหล ักส ูตรการเร ียนรู้
ตลอดชีวิต (น้ำหนัก 5) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ร้อยละของจำนวนรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564 
5 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 
4 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 
3 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
2 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 
1 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 6   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาว ิทยาลัยม ีรายได้ 
จากหล ักส ูตรการ เร ี ยนร ู ้ ตลอดช ีว ิ ต เพ ิ ่ มข ึ ้ นจาก 
ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 122.79 (รายได้ปีการศึกษา 2565 
จำนวน 12,132,348.38 บาท และรายได้ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 5,445,635.60 บาท) 
หมายเหต ุ:  1) การรวบรวมข้อมูลรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ปีการศึกษา 2565 เป็นดังนี้ 
- ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลภาคการศึกษา 2/2564 
- ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลภาคการศึกษา 3/2564 
- ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลภาคการศึกษา 1/2565 

2) การรวบรวมข้อมูลรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 เป็นดังนี้ 
- ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลภาคการศึกษา 1/2563 
- ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลภาคการศึกษา 2/2563 
- ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลภาคการศึกษา 3/2563  

5.00 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย (น้ำหนัก 5) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 
4 = รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 
3 = รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  30 
2 = รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 
1 = รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีรายได้จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 8.32 (รายได้จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาปีปัจจุบัน จำนวน 308,000 บาท 
รายได้เฉลี่ย 3 ปี ก่อนหน้า จำนวน 240,000 บาท และ
รายได้จากทรัพย์ส ินทางปัญญาเฉลี ่ย 3 ปี ก ่อนหน้า 
จำนวน 817,763.80 บาท) 
หมายเหต ุ:  การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื ่องจาก 

มีการย ื ่นหลายโครงการและกระบวนการยื่น
ทรัพย์สินทางปัญญาต้องใช้ระยะเวลา  

1.00 
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 2 กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานของ
หน่วยวิสาหกิจ (น้ำหนัก 10) 

 3.07 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน

สุทธิของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (น้ำหนัก 2.5) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เท่าทุน 
4 = ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

ขาดทุน 50 ล้านบาท 
3 = ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

ขาดทุน 100 ล้านบาท 
2 = ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

ขาดทุน 150 ล้านบาท 
1 = ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

ขาดทุน 200 ล้านบาท  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีส ุรนารีม ีรายได้จากการดำเนินงานต่ำกว่า
ค่าใช้จ ่าย (ขาดทุน) จำนวน 141,257,000.00 บาท 
( รายร ับ  1 ,087 ,678 ,000 .00  บาท และรายจ ่าย 
1,228,935,000.00 บาท) 

2.17 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน
สุทธิของเทคโนธานี (น้ำหนัก 2.5) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = ผลการดำเนินงานของเทคโนธานี กำไร 55 ล้านบาท 
4 = ผลการดำเนินงานของเทคโนธานี กำไร 45 ล้านบาท 
3 = ผลการดำเนินงานของเทคโนธานี กำไร 35 ล้านบาท 
2 = ผลการดำเนินงานของเทคโนธานี กำไร 25 ล้านบาท 
1 = ผลการดำเนินงานของเทคโนธานี เท่าทุน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทคโนธานีม ีรายได ้จาก 
การดำเน ินงานส ู งกว ่ าค ่ า ใช ้จ ่ าย  (กำไร )  จำนวน 
31,441,009.03 บาท (รายรับ 406,634,481.73 บาท 
และรายจ่าย 375,193,472.70 บาท) 

2.64 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.3 กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิ
ของฟาร์มมหาวิทยาลัย (น้ำหนัก 2.5) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = ผลการดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย กำไร 9 ล้านบาท 
4 = ผลการดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย กำไร 7 ล้านบาท 
3 = ผลการดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย กำไร 5 ล้านบาท 
2 = ผลการดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย กำไร 3 ล้านบาท 
1 = ผลการดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย กำไร 1 ล้านบาท  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมีรายได้จาก
การดำเน ินงานส ู งกว ่ าค ่ า ใช ้จ ่ าย  (กำไร )  จำนวน 
3,919,458.85 บาท (รายรับ 130,401,907.80 บาท และ
รายจ่าย 126,482,448.95 บาท) 

2.46 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.4 กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิ
ของสุรสัมมนาคาร (น้ำหนัก 2.5) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = ผลการดำเนินงานของสุรสัมมนาคาร กำไรมากกว่า 

2 ล้านบาท 
4 = ผลการดำเนินงานของสุรสัมมนาคาร กำไรมากกว่า  

1-2 ล้านบาท 
3 = ผลการดำเนินงานของสุรสัมมนาคาร กำไร 1 ล้านบาท 
2 = ผลการดำเนินงานของสุรสัมมนาคาร เท่าทุน 
1 = ผลการดำเนินงานของสุรสัมมนาคาร ขาดทุน

มากกว่า 1 ล้านบาท  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สุรสัมมนาคารมีรายได้จาก 
การดำเน ินงานส ู งกว ่ าค ่ า ใช ้จ ่ าย  (กำไร )  จำนวน 
2 ,064 ,818.97 บาท (รายร ับ 7,426,406.39 บาท 
และรายจ่าย 5,361,587.42 บาท) 
 

5.00 

2. มิติด้านการจัดลำดับมหาวิทยาลัย (University 
Rankings) (น้ำหนัก 50) 

 4.31 

ตัวชี้วัดที่ 3 การเพ่ิมขึ้นของจำนวนการอ้างอิง 
(Citation) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลสากล SCOPUS (น้ำหนัก 5) 

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยมีการ
อ้างอิง  (Citation) ผลงานวิจ ัยที ่ต ีพ ิมพ์ในฐานข้อมูล 
SCOPUS เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 47.64 เมื ่อเทียบกับจำนวน 
การอ้างอิงในรอบ 3 ปีปฏิทินก่อนหน้า (จำนวนการอ้างอิง
ในรอบ 1 ปีปฏิทินที ่ผ่านมา จำนวน 14,888 ครั ้ง และ
ค่าเฉลี ่ยจำนวนการอ้างอิงในรอบ 3 ปีปฏิทินก่อนหน้า 
จำนวน 10,084 ครั้ง) 

5.00 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 45 
4 = ร้อยละ 40 
3 = ร้อยละ 35                            
2 = ร้อยละ 30 
1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25  
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ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล 
SCOPUS ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (น้ำหนัก 5) 

ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2562-2564) มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS ต่อจำนวน
อาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง เท่ากับ 1.04 เรื่องต่อคน 
(จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS ในรอบ 
3 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (รวมกัน) จำนวน 1,563 เรื่อง และ
จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงในรอบ 3 ปี
ปฏิทินท่ีผ่านมา (รวมกัน) จำนวน 1,505 คน) 

3.89 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = มากกว่าหรือเท่ากับ 1.15 เรื่องต่อคน 
4 = 1.05 เรื่องต่อคน 
3 = 0.95 เรื่องต่อคน                        
2 = 0.85 เรื่องต่อคน 
1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ  0.75 เรื่องต่อคน  

 

ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนเงินสนับสนุนการทำวิจัยต่อจำนวน
อาจารย์ประจำ (น้ำหนัก 5) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ใช้ปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
มหาวิทยาลัยมีจำนวนเงินสนับสนุนการทำวิจัยต่อจำนวน
อาจารย์เท่ากับ 836,407.61 บาท (มีเงินสนับสนุนการทำวิจัย
ทั้งหมด 439,532,200.25 บาท และมีจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 
525.50 คน) 

 

3.68 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = มากกว่าหรือเท่ากับ 1,100,000 บาทต่อคน 
4 = 900,000 บาทต่อคน 
3 = 700,000 บาทต่อคน 
2 = 500,000 บาทต่อคน 
1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ  300,000 บาทต่อคน  

 

ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนชุดวิชาและจำนวนผู้เรียนในระบบ
คลังหน่วยกิต (Credit Bank) (น้ำหนัก 5) 

 5.00 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.1 จำนวนชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิต 
(น้ำหนัก 2.5) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
4 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
3 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
2 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
1 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีจำนวนชุดวิชาใน
ระบบคลังหน่วยกิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 166.67 (จำนวนชุดวิชาใน
ระบบคลังหน่วยกิต ปีการศึกษา 2565 จำนวน 64 ชุดวิชา 
และจำนวนชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิต ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 24 ชุดวิชา) 

5.00 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 จำนวนผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต
(น้ำหนัก 2.5) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
4 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
3 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
2 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
1 = เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้เรียนใน
ระบบคลังหน่วยกิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 135.94  (จำนวนผู้เรียน
ในระบบคลังหน่วยกิต ปีการศึกษา 2565 จำนวน 5,672 คน 
และจำนวนผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 2,404 คน) 

5.00 

ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
(Accreditation) (น้ำหนัก 5) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีได้รับ
การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน Accreditation Board for 
Engineering & Technology (ABET) จำนวน 1 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
และได้ร ับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน Thailand 
Accreditation Body for Engineering Education 
(TABEE) จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
ในการสมัคร ABET จำนวน 6 หลักสูตร คือ 
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ 
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

3.00 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้น 4 หลักสูตร 
4 = ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้น 3 หลักสูตร 
3 = ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้น 2 หลักสูตร 
2 = ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้น 1 หลักสูตร 
1 = อยู่ในขั้นตอนการขอรับรอง  
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5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล (นานาชาติ) 

6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
และอยู่ระหว่างขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร AUN-QA 
ระดับอาเซียน จำนวน 4 หลักสูตร คือ 
1) หลักส ูตรว ิทยาการสารสนเทศบัณฑิต  สาขาว ิชา

เทคโนโลยีดิจิทัล 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการรับรอง UKPSF 
(น้ำหนัก 5) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ 
ได้รับการรับรองในระดับต่าง ๆ จำนวน 32 ท่าน (คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 57 คะแนน) ได้แก่ 
ระดับวุฒิเมธีการสอน (Senior Fellow) จำนวน 9 ท่าน 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร (สำนักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร) 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี หัตถกรรม (สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์) 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต ์แก่นนาคำ (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์) 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาพิช มณีสาคร โฟน โบร์แมน  

(สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์) 
5) รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ 

(สำนักวิชาวิทยาศาสตร์) 
6) รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย  (สำนักวิชา

พยาบาลศาสตร์) 
7) รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร (สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์) 
8) รองศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล (สำนักวิชาศาสตร์

และศิลป์ดิจิทัล) 
9) อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร (สำนักวิชาศาสตร์

และศิลป์ดิจิทัล) 
ระดับเมธีการสอน (Fellow) จำนวน 7 ท่าน 
1) อาจารย์ Taizo MIZUSAKI (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม) 
2) อาจารย์ แพทย์หญิงนันนภัสท์ ประดุจเดชะ (สำนักวิชา

แพทยศาสตร์) 
3) อาจารย์ ดร.พัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตต์  (สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์) 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัช งามเชื้อ (สำนักวิชา

วิทยาศาสตร์) 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  โชคค้า (สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์) 
6) อาจารย์ ดร.คมศัลล ์ศรีวิสุทธิ ์(สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 
7) อาจารย์ภัทรพงศ์ ศุภรานนท์ (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 
ระดับภาคีการสอน (Associate Fellow) จำนวน 16 ท่าน 
1) อาจารย์อภิลักษณ์ หล่อนกลาง (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 
2) อาจารย์ ดร.วิศณีย์ โพธิ์หล้า (สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 
3) อาจารย์มานะศักดิ ์ภมรมาลีรัตน์ (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม) 
4) อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม) 
5) อาจารย์ ดร.ปัญญ์ชลี ปราณีตพลกรัง (สำนักวิชา

เทคโนโลยีสังคม) 
6) อาจารย์ศุจิรัตน์ ศรีทองเหลือง (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์) 

5.00 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = ช่วงคะแนนถ่วงน้ำหนัก มากกว่า 39 
4 = ช่วงคะแนนถ่วงน้ำหนัก 35 – 39 
3 = ช่วงคะแนนถ่วงน้ำหนัก 30 – 34 
2 = ช่วงคะแนนถ่วงน้ำหนัก 25 – 29 
1 = ช่วงคะแนนถ่วงน้ำหนัก น้อยกว่า 25  
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 7) อาจารย์กฤติยาณี ปะนัตถานัง (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์) 
8) อาจารย์ ดร.ธีรยา สีมาวรานนท์ (สำนักวิชาแพทยศาสตร์) 
9) อาจารย์สุรวิทย์ นาคสู่สุข (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 
10) อาจารย์ฐิตินันท์ ผลสุข (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 
11) อาจารย์วีรพงษ ์ทันจังหรีด (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
12) อาจารย์ ดร.ญาดา ปินะถา (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
13) อาจารย์กฤษดา เพ็งอารีย์ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
14) นางสาวกนลา ชาญวิรัตน์  (สำนักวิชาแพทยศาสตร์) 
15) นางสาวกัลญา พับโพธิ ์ (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 
16) นางสาวรัชนี หอมกลาง  (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 

 

ตัวชี้วัดที่ 9 ผลลัพธ์การส่งเสริมการนำเอาองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพัฒนา
และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างผลกระทบ
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบ 
Startup/Spinoff (น้ำหนัก 10) 

 4.83 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 จำนวนทีม และนิติบุคคลที่มีนักศึกษา 
คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมดำเนินการ 
หร ือเข ้าถ ือหุ ้น เพ ื ่อพัฒนาและ
ดำเนินธุรกิจทั ้งลักษณะ Startup 
หรือ Spin Off (น้ำหนัก 3.5) 

 4.62 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1.1 จำนวนทีม และนิติบุคคลที่มีนักศึกษา 
คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมดำเนินการ หรือ
เข้าถือหุ ้น เพื ่อพัฒนาและดำเนิน
ธุรกิจลักษณะ Startup (น้ำหนัก 1.5) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = จำนวน Startup มากกว่า 10 ทีม/ปี 
4 = จำนวน Startup มากกว่า 8 ทีม/ปี 
3 = จำนวน Startup มากกว่า 6 ทีม/ปี 
2 = จำนวน Startup มากกว่า 4 ทีม/ปี 
1 = จำนวน Startup มากกว่า 2 ทีม/ปี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีทีม Startup 
จำนวน 13 ทีม แบ่งเป็นโครงการ SEDA จำนวน 7 ทีม 
และเทคโนธานี จำนวน 6 ทีม 

5.00 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1.2 จำนวนทีม และนิติบุคคลที่มีนักศึกษา 
คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมดำเนินการ หรือ
เข้าถือหุ้น เพื่อพัฒนาและดำเนินธุรกิจ
ลักษณะ Spin Off (น้ำหนัก 2) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = จำนวน Spin Off มากกว่า 15 ทีม/ปี 
4 = จำนวน Spin Off มากกว่า 12 ทีม/ปี 
3 = จำนวน Spin Off มากกว่า 9 ทีม/ปี 
2 = จำนวน Spin Off มากกว่า 6 ทีม/ปี 
1 = จำนวน Spin Off มากกว่า 3 ทีม/ปี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีทีม Spin Off 
จำนวน 13 ทีม แบ่งเป็นโครงการ SEDA จำนวน 11 ทีม 
และเทคโนธานี จำนวน 2 ทีม  

4.33 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 จำนวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็น
ผู้ประกอบการ (น้ำหนัก 2) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.50 ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
4 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.25 ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
3 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.00 ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
2 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.75 ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
1 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.50 ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาว ิทยาล ัยม ีจำนวน
นักศึกษา/บัณฑิต ท่ีเป็นผู้ประกอบการ (ในรอบปีการศึกษา 
5 ปี/ที่จบแล้วไม่เกิน 5 ปี) จำนวน 473 คน จากจำนวน
นักศึกษาทั้งหมด 14,836 คน คิดเป็นร้อยละ  3.19 ของ
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

5.00 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาและกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับ
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม (น้ำหนัก 4.5)  

 4.92 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3.1 จำนวนนักศึกษาที ่ลงทะเบียนใน
รายวิชาที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการและนวตักรรม 
(น้ำหนัก 2) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
4 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
3 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
2 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
1 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในรายวิชาที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็น
ผ ู ้ประกอบการและนวัตกรรม เพ ิ ่มข ึ ้นร ้อยละ 24.05  
(ปีการศึกษาปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาฯ จำนวน 2,357 คน และในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ม ีจำนวนนักศ ึกษาท ี ่ลงทะเบ ียนเร ียนในรายว ิชาฯ  
จำนวน 1,900 คน) 

4.81 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3.2 จำนวนนักศึกษาที ่ลงทะเบียนใน
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม (น้ำหนัก 2.5) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
5 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
4 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
3 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
2 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
1 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษา 
ที ่ลงทะเบียนในกิจกรรมนอกหลักสูตรที ่เกี ่ยวข้องกับ 
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพิ่มขึ้น
ร ้อยละ 620.98 (ป ีการศ ึกษาป ัจจ ุบ ันม ีน ักศ ึกษา 
ที ่ลงทะเบียนในกิจกรรม จำนวน 2,646 คน และใน 
ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกิจกรรม 
จำนวน 367 คน) 

5.00 

ตัวชี้วัดที่ 10 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุน
การสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup 
Co-Investment Funding) (น้ำหนัก 5) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 
(Startup Co-Investment Funding) เพิ่มขึ้น 3.69 เท่า 
(ป ีป ัจจ ุบ ันได ้ร ับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู ้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ จำนวน 
40,310,000 บาท และจำนวนงบประมาณที่ได้รับเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง จำนวน 10,920,000 บาท) 
 

5.00 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = ไม่น้อยกว่า 3.5 เท่า 
4 = ไม่น้อยกว่า 3.0 เท่า 
3 = ไม่น้อยกว่า 2.5 เท่า 
2 = ไม่น้อยกว่า 2.0 เท่า 
1 = ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า  

 

ตัวชี้วัดที่ 11 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (Academic 
Reputation) (น้ำหนัก 5) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้คะแนนจากการ
สำรวจชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (Academic Reputation) 
เท่ากับ 5.7 คะแนน และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
1) จัดตั้งคณะทำงาน ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง

ในการรับรู ้ช ื ่อเสียงมหาวิทยาลัยให้มากขึ ้น  โดยมี
องค์ประกอบจากหลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์กิจการ
นานาชาติ  ส ่ วนประชาส ัมพ ันธ์  ส ่ วนแผนงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

2) ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรม ANSEE Khao Yai 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในวาระ “60 ปี อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ มรดกไทยมรดกโลก” ระหว่างวันท่ี 
22 – 23 มกราคม พ.ศ. 2565 

3) ร่วมกับสถานทูตแคนาดาส่งมอบโรงเรือนพักขยะอัจฉริยะ 
แก่อ ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ซึ ่งเป็นความร่วมมือ 
ระดับนานาชาติท่ีมีผลกระทบสูง 

2.85 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = คะแนนจากการสำรวจชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

มากกว่าหรือเท่ากับ 10 
4 = คะแนนจากการสำรวจชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

มากกว่าหรือเท่ากับ 8 
3 = คะแนนจากการสำรวจชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

มากกว่าหรือเท่ากับ 6 
2 = คะแนนจากการสำรวจชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

มากกว่าหรือเท่ากับ 4 
1 = คะแนนจากการสำรวจชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

มากกว่าหรือเท่ากับ 2  
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 3. มิติการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ 
(น้ำหนัก 25) 

 4.11 

ตัวชี้วัดที่ 12  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(น้ำหนัก 5) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทำงานโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (ITA) ได้รายงานผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน 90.59 คะแนน อยู่ใน
ระดับ A ซึ่งดีขึ้นจากปีก่อน 1.71 คะแนน โดยผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประกอบด้วย (1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) มี 5 ตัวชี้วัด เท่ากับ 86.71 คะแนน 
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
มี 3 ตัวชี้วัด เท่ากับ 81.93 คะแนน (3) แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) มี 2 ตัวชี้วัด เท่ากับ 100.00 คะแนน 

4.56 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 = ระดับผลการประเมินอยู่ท่ีระดับ AA 
4 = ระดับผลการประเมินอยู่ท่ีระดับ A 
3 = ระดับผลการประเมินอยู่ท่ีระดับ B 
2 = ระดับผลการประเมินอยู่ท่ีระดับ C 
1 = ระดับผลการประเมินอยู่ท่ีระดับ D  

 

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จด้านการปรับปรุงเกณฑ์
ภาระงานสายวิชาการ (น้ำหนัก 5) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและบริหารท่ัวไปมีการดำเนินการดังน้ี 
1) จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2) มีแผนดำเนินการปรับปรุงภาระงานสายวิชาการท่ี

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยมีแผนการ
ดำเนินงาน ดังน้ี 
(1) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง

ภาระงานคณาจารย์และแนวทางการคำนวณภาระงาน
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ครั้ง และเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
จำนวน 1 ครั้ง 

(2) เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 จัดทำการทำประชาพิจารณ ์
(3) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 พัฒนาระบบกรอกภาระงาน 

และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำคู่มือ
การใช ้ ระบบกรอกภาระงาน ระบบประเม ินผล 
การปฏิบัติงาน ได้แก่ คู ่มือสำหรับคณาจารย์ผู้กรอก
ภาระงาน คู่มือสำหรับผู้บังคับบัญชาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและคู่มือสำหรับผู ้ดูแลระบบกรอกภาระ
งาน รวมถึงการออกรายงานภาระงาน การประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง 

(4) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ประกาศเกณฑ์มาตรฐาน
ภาระงานสายวิชาการที่ได้รับการปรับปรุง รวมถึง
เกณฑ์การคิดค่าภาระงาน วิธีการคำนวณค่าภาระงาน 

(5) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 จัดอบรมแนะนำคณาจารย์
เพื่อการเข้าใช้ระบบกรอกภาระงาน ระบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการอบรมแนะนำผู้ดูแลระบบ
โดยใช้ข้อมูลภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 
มาทำ workshop 

(6) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เริ่มใช้ประกาศเกณฑ์
มาตรฐานภาระงานสายวิชาการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 
เป็นต้นไป 

(7) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทดลองใช้ระบบฯ ร่วมกับ
ระบบกรอกภาระงานเดิม โดยใช้ข้อมูลภาคการศึกษาท่ี 
3/2564 

(8) เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ประเมินผลการใช้ระบบ
กรอกภาระงาน และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.00 

เกณฑ์การประเมิน 
1) จัดตั ้งคณะทำงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและประกัน

คุณภาพ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) มีแผนดำเนินการปรับปรุงภาระงานสายวิชาการท่ี

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
3) ดำเนินการปรับปรุงภาระงานสายวิชาการตามแผนปฏิบัติการ 
4) ดำเนินการให้ความรู้หลักเกณฑ์ภาระงาน วิธีการคำนวน

ค่าภาระงาน และขั้นตอนวิธีการกรอกภาระงาน 
5) ดำเนินการทดลองใช ้เพื่อสรุปผลและปรับปรุง 
6) มหาว ิทยาล ัย ให ้ความเห ็นชอบและนำไปใช ้ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เกณฑ์การให้คะแนน 

5 = มีผลการดำเนินการ 6 ข้อ 
4 = มีผลการดำเนินการ 5 ข้อ 
3 = มีผลการดำเนินการ 4 ข้อ 
2 = มีผลการดำเนินการ 3 ข้อ 
1 = มีผลการดำเนินการ 2 ข้อ  
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3) ในการปรับปรุงภาระงานคณาจารย์และแนวทางการ
คำนวณภาระงานคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี  โดยการม ีส ่ วนร ่วมของคณบด ีท ุกสำน ักว ิชา  
ฝ่ายวิชาการฯ ฝ่ายวิจัยฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ และ 
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ ได้ระดมข้อคิดเห็นและได้นำส่ง 
(ร่าง) การปรับภาระงานขั้นต่ำ และคู่มือ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการคิดหน่วยภาระงานขั้นต่ำ สำหรับคณาจารย์ประจำ 
และได้ส่งข้อมูลให้คณาจารย์ทุกสำนักวิชาได้มีส่วนร่วม
ให้ข้อเสนอแนะ สรุปการกำหนดภาระงานขั้นต่ำของ
คณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวม 
43 หน่วยภาระงาน โดยมีแนวคิดในการนำไปสู่การจ่าย
ค่าตอบแทนแบบ Performance Pay ประกอบการพิจารณา
การขึ้นเงินเดือนประจำป ีโดยมีแผนท่ีจะดำเนินการ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ท้ังนี้ การปรับปรุงภาระงานขั้นต่ำน้ี ได้พิจารณาถึงกลุ่ม
คณาจารย ์ว ิทยาศาสตร์ส ุขภาพ ซึ ่งม ีภารก ิจหลัก 
อีกด้านหนึ่ง คือการไปการบริการวิชาชีพที่โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การปรับปรุงภาระงาน 
ในหมวดต่าง ๆ ยังได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย SUT 2025 ในหมวดต่าง ๆ ดังน้ี 
(1) งานสอน (Teaching) 

ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันโดยสนับสนุนให้
คณาจารย์ดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ในแบบ Problem-Based Learning (PBL) แบบ 
Team-Based Learning (TBL) แบบ Competency 
Learning (CL) หรือ Practicum การเรียนการสอนแบบ 
Bed Side Learning (OPD and IPD Services, Operating 
Theater, Labor Room Theater Dental and Nursing 
Services) การสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Conducting 
Courses in English Language ) การสอนโดย 
ผู ้ท ี ่ได ้ร ับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบ UKPSF 
(UKPSF Accredited Instructor) การสอนแบบรายวิชา
แบบโมดูล (Modular Courses) 
(2) งานว ิจ ัย นว ัตกรรม หร ือผลงานทางว ิชาการ 

(Research, Innovation or Academic Works) 
เพื ่อเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีงานวิจัย 

ที่หลากหลายเพื่อนำงานวิจัยไปต่อยอดในการเพิ่มมูลค่า
ในงานวิจัย รวมถึงเป็นแรงจูงใจการทำวิจัยสำหรับ
อาจารย์รุ่นใหม่ โดยการบวกค่าภาระงานเพิ่มให้จาก 
ค่าภาระงานที่กำหนด เช่น (1) ผู้มีส่วนร่วมวิจัยทุกคน
ได้รับค่าภาระงานขั้นต่ำ ร้อยละ 25 ของภาระงานที่กำหนด 
(2) ผู้ร่วมวิจัยที่เป็น First Author หรือ Corresponding 
Author ได้ค่าภาระงานขั้นต่ำร้อยละ 50 ของภาระงานท่ี
กำหนด (3) กำหนดให้เพิ่มภาระงานขั้นต่ำของหัวหน้าชุด 
และหัวหน้าโครงการย่อย เช่นเดียวกับข้อ (1) และ (2) 
(3) งานที่ปรึกษานักศึกษา (Academic Advising) ซ่ึง

เป็นภารกิจที ่มีความสำคัญ และเป็นภาระงานท่ี
คณาจารย์ประจำทุกคนต้องกระทำ 

(4) งานสหกิจศึกษา (Cooperative Education) หรือ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship/Externship 
Supervision) 

- งานสหก ิจศ ึกษา ซ ึ ่ ง เป ็นบร ิบทท ี ่สำค ัญของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นการศึกษาในลักษณผสมผสาน 
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 - ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ หรือการผสมผสานการ
เร ียนในห้องเร ียนกับการปฏิบัต ิงานในสถาน
ประกอบการ  (Cooperative Education)  ใ ห้
น ักศ ึกษาได ้ม ีประสบการณ์ว ิชาช ีพในสถาน
ประกอบการตามหลักการของมหาวิทยาลัย โดย
เข้าปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานเต็มเวลาของ
สถานประกอบการ 

- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับกลุ่มอาจารย์
พยาบาล เป็นการเรียนการสอนกลุ่มนักศึกษา
พยาบาลท่ีต้องปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการ
สุขภาพของอาจารย์ เป็นการพัฒนาสมรรรถนะ
ทางคลินิกเพื่อให้การสอนการพยาบาล สอดคล้อง
กับการปฏิบัติการพยาบาลท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

(5) งานบริการวิชาการ (Academic Services) งานบริการ
วิชาชีพ (Professional Services) หรืองานอื่น ๆ 
เพ ื ่ อ เป ็นการสน ับสน ุนการบร ิการว ิชาการ 
การเรียนการสอน การวิจัยของอาจารย์แพทย์ 
อาจารย ์ท ันตแพทย์  ท ี ่ ไปปฏิบ ัต ิงานบร ิการ 
ด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการผู้ป่วยใน 
การให้คำปร ึกษาทางการแพทย์  และภารกิจ 
ท่ีสำคัญอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
ได้นำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี ในการประชุมครั ้งท่ี 4/2565 เมื ่อวันท่ี 28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
ประจำ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 เป็นต้นไป 

4) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั ่วไป และสถาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ได้จัดประชุมเพื ่อแนะนำเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของ
คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2565 และการใช้ระบบบันทึก
ภาระงาน ในวันอังคารท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

5) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทดลองใช้ระบบรายงาน 
ภาระงาน แบบกลุ่มย่อย เพื่อประเมินระบบและรับฟัง
ความเห็น เพื่อปรับปรุงและนำไปสู่การใช้งาน เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการใช้เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของ
คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2565 และการบันทึกภาระงาน
ของคณาจารย์ทุกท่าน ซึ่งจะเริ่มบันทึกภาระงานเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 

 

ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาระบบ MIS ด้านการเงินการคลัง 
เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศ
สำหรับผู้บริหาร (EIS) (น้ำหนัก 5) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาว ิทยาล ัยโดยฝ่าย
ยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ดำเนินการดังน้ี 
1) สำรวจความต้องการระบบจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 

ส่วน ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานวิสาหกิจ เพื ่อทราบ
สถานะ รูปแบบ ความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน 
และได้ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการของระบบใน
ภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย เพื ่อเตรียมพร้อมในการ
พัฒนาเป็น TOR ที ่สามารถใช้เป็นกรอบสำหรับการ
พัฒนาระบบต่อไป 

2.00 
 

เกณฑ์การประเมิน 
1) มีการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบ

การเงินการคลังของหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานวิสาหกิจทุกหน่วยงาน 

2) มีระบบการเงินการคลังที ่พ ัฒนาขึ ้นที ่ เสร ็จสมบูรณ์  
พร้อมเชื่อมต่อใช้งานจริง 
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3) มีการเชื ่อมต่อระบบการเงินการคลังของ 3 หน่วยงาน 
(ส่วนการเงินและบัญช ีส่วนพัสด ุและส่วนแผนงาน) 

4) มีการเชื ่อมต่อระบบการเงินการคลังที ่พัฒนาขึ้นไปยัง 
ทุกหน่วยงานรวมถึงหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย 

5) มีการใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) และระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ (DSS) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

5 = มีผลการดำเนินการครบทุกข้อ 
4 = มีผลการดำเนินการ 4 ข้อแรก 
3 = มีผลการดำเนินการ 3 ข้อแรก 
2 = มีผลการดำเนินการ 2 ข้อแรก 
1 = มีผลการดำเนินการ 1 ข้อแรก  

2) เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) สำหรับระบบบริหารการเงินการคลังใหม่ 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 326/2565 
และมีการสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนา โดยมีการประชุม
คณะกรรมการสำหรับร่าง TOR สำหรับดำเนินการ 
จัดจ้างพัฒนา 

3) ดำเนินการทำสัญญาจ้างทำของพัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลังใหม่ กับ บริษัท เขดคามสยาม จำกัด 
ตามสัญญาเลขท่ี 231/2565 ลงวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2565 
โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทั ้งน้ี เนื ่องจาก 
มีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงานและเพื่อให้งานสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์โดยสมบูรณ์  สถานส่งเสร ิมและ
พ ัฒนาระบบสารสนเทศเพ ื ่ อการจ ัดการ  (MIS)  
จึงดำเนินการเป็นผู้ประสานในระหว่างดำเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 15 การเพิ่มศักยภาพของระบบบริการและ
การเข้าถึง ระบบบริการของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (น้ำหนัก 5) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการตามเกณฑ์
การประเมินครบท้ัง 8 ข้อ ดังน้ี 
1) มีจำนวนผู ้ป ่วยนอกเฉลี ่ยต่อวันเพิ ่มข ึ ้น 338 คน  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,394 คน และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,056 คน) 

2) ม ีจำนวนผ ู ้ป ่วยในเฉล ี ่ยต ่อว ันเพ ิ ่มข ึ ้น 61 คน  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 206 คน และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 267 คน) 

3) มีค่าดัชนี Case Mix Index (CMI) ลดลงจำนวน 0.04 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1.51 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จำนวน 1.55) เนื ่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

4) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีโครงการ
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล และ
ใช้งบประมาณจากเทศบาลไชยมงคล เพื่อดูแลประชากร
ในพื ้นที ่จำนวนมากกว่า 8,000 คน และมีนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีท่ี 4 จำนวน 12 คน ฝึกในพื้นที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล 

5) มีจำนวนผู ้ประกันตนในกลุ ่มประกันสังคมที ่เล ือก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพิ ่มขึ้น 
9,605 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 40,286 คน 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 30,681 คน) 
โดยโรงพยาบาลได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล  อาท ิ  Line, website, 
Intranet, การส่งข่าวให้นักข่าวจังหวัดประชาสัมพันธ์, 
การต ิดป ้ายไวน ิล , การประชาส ัมพ ันธ์  LED ของ
มหาวิทยาลัย และส่งข้อมูลให ้contact ต่าง ๆ 

6) มีจำนวนการรับส่งต่อผู้ป่วย (Refer-in) ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจากโรงพยาบาลในโซน 
5 จ ังหว ัดนครราชส ีมาเพ ิ ่มข ึ ้นจำนวน 239 คน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ,324 คน และ
ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ,085 คน) 
เน่ืองจากจำนวนเคส Refer-in Zone 5 ลดลง 

5.00 
 

เกณฑ์การประเมิน 
1) จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันเพิ่มมากขึ้นกว่าในปีท่ีผ่านมา 
2) จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันเพิ่มมากขึ้นกว่าในปีท่ีผ่านมา 
3) ค่าดัชนี Case Mix Index (CMI) เพิ่มมากขึ้นกว่าในปีท่ีผ่านมา 
4) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับผิดชอบ

เป็นหน่วยรับบริการระดับย่อยในเครือข่ายหลักประกัน
ส ุขภาพแห ่งชาต ิ  ด ูแลประชาชนในตำบลโดยรอบ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ตำบลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5) จำนวนผู้ประกันตนในกลุ่มประกันสังคมที่เลือกโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพิ ่มจำนวนมากขึ้นกว่า 
ในปีท่ีผ่านมา 

6) จำนวนการรับส่งต่อผู ้ป่วย (Refer-in) ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจากโรงพยาบาลในโซน 
5 จังหวัดนครราชสีมาท่ีเพิ่มมากขึ้นกว่าในปีท่ีผ่านมา 

7) มีการขยายการให้บริการของศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 
โดยมีอัตราการเติบโตของจำนวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น
กว่าในปีที่ผ่านมาของศูนย์ความเป็นเลิศข้อสะโพกและ 
ข้อเข่าเทียม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทางเดินอาหาร ศูนย์เทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ ศูนย์หัวใจ และศูนย์ตรวจสุขภาพ 

8) มีการพัฒนาระบบ Digital Twin เพื่อจัดการคิวรอพบแพทย์
เพื ่อลดเวลาการรอคอยของผู ้ร ับบริการและปรับปรุง
กระบวนการให้บริการของโรงพยาบาล และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อบันทึกข้อมูลและเชื่อมโยงประวัติคนไข้และ
การรับการรักษา 

เกณฑ์การให้คะแนน 

5 = มีผลการดำเนินการตั้งแต่ 5 ข้อขึ้นไป 
4 = มีผลการดำเนินการ 4 ข้อ 
3 = มีผลการดำเนินการ 3 ข้อ 
2 = มีผลการดำเนินการ 2 ข้อ 
1 = มีผลการดำเนินการ 1 ข้อ 
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 7) อยู่ระหว่างการขยายการให้บริการของศูนย์การแพทย์
เฉพาะทาง ได้ดำเนินการจัดทำแผน Master ในการเป็น
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โดยได้วางแผนการประชุม
ต ิดตามโครงการรายไตรมาส และจ ัดทำแผนงาน-
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

8) ดำเนินการติดต ั ้งอ ุปกรณ์ระบบ Digital Twin เพื่อ
จ ัดการคิวรอพบแพทย์และปร ับปร ุงกระบวนการ
ให้บริการของโรงพยาบาล และพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อบันทึกข้อมูลและเชื่อมโยงประวัติคนไข้และการรับ
การรักษาเรียบร้อยแล้ว โดยได้ทดสอบระบบดังกล่าว
เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และเมื่อเดือนกันยายน
พ.ศ. 2565 ได้ทดสอบการใช้งานจริงที่คลินิกปฐมภูมิ 
(PCU Clinic) สามารถรันระบบได้แต่ต้องมีการปรับปรุง
ด ้านอ ุปกรณ์เส ียงด ้านนอก แผนต่อไปคือทดลอง 
simulation ที ่แผนกเวชปฏิบัติทั ่วไป (OPD GP) โดย 
คาดว่าจะสามารถใช้งานครบในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

ตัวชี้วัดที่ 16 ความสำเร็จของกรอบมาตรฐานหลักสูตรและ
การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative 
and Work Integrated Education 
Standards Framework) (น้ำหนัก 5) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยโดยศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินดั้งน้ี 
1) ได้เสนอมหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

ดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน (CWIE) เรียบร้อย ตามตำสั่งท่ี 481/2565 
ลงวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2565 

2) มีแผนดำเนินการการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน และกรอบ
มาตรฐานฯ CWIE ของกระทรวงการอ ุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

3) ดำเน ินการตามแผนที ่ ได ้กำหนดไว ้  โดยได ้ เพิ่ม
กระบวนการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน CWIE ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 8 เดือน และได้นำเสนอข้อมูลกับสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์เพื ่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่างประสานงานเพื่อกำหนดวันนำเสนอข้อมูลกับ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

4) จัดทำโครงการการปรับปรุงรายวิชากลุ่มสหกิจศึกษา
เพื่อรองรับแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการจัด 
CWIE ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และการพัฒนากลุ่มรายวิชา CWIE เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นผู้นำด้าน CWIE เสนอขอความเห็นชอบ
ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การปร ับปร ุงร ่างโครงการฯ ตามข ้อส ังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 3/2565 
เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าว
ได ้ร ับความเห ็นชอบในหล ักการเร ียบร ้อยแล้ ว  
โดยมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และนำไปใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

5) ดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล มทส. เพื่อจัด
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน CWIE ของโรงพยาบาล
มทส. เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

6) ดำเนินการประสานสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เพื่อ
นำเสนอเรื่องหลักสูตรและการดำเนินงานด้าน CWIE 
โดยมีกำหนดนำเสนอในวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

5.00 
 

เกณฑ์การประเมิน 
1) จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

สำนักวิชา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) มีแผนดำเนินการการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้สอดคล้อง

กับเป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน และกรอบมาตรฐานฯ 
CWIE ของ อว. 

3) ดำเนินการตามแผนท่ีได้กำหนดไว้ 
4) ดำเนินการทดลองใช้ เพื่อสรุปผล และปรับปรุง 
5) มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และนำไปใช้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
เกณฑ์การให้คะแนน 

5 = มีผลการดำเนินการ 5 ข้อ 
4 = มีผลการดำเนินการ 4 ข้อ 
3 = มีผลการดำเนินการ 3 ข้อ 
2 = มีผลการดำเนินการ 2 ข้อ 
1 = มีผลการดำเนินการ 1 ข้อ  
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มิติ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

7) ดำเนินการสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อน 
CWIE ของมหาวิทยาลัย โดยจัดบรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อน
สหกิจศึกษาสู ่การเป็นผู ้นำด้านสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของ มทส.” 
ซึ ่งมีศาสตราจารย์ ดร.วิจ ิตร ศรีสอ้าน นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยาย  
ในวันศุกร์ท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

8) เริ่มใช้การวิเคราะห์สะท้อนคิด (Reflection) เพื่อติดตาม
การดำเนินงานโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2565 ซึ่งสอดคล้องกับ CWIE 
Platform ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

ภาพรวม 4.04 

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 
5.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ SUT Sc orecard มี 18 ตัวชี้วัด 

 
สรุปภาพรวมในแตล่ะมติิ ดังนี ้

มิต ิ ผลการประเมิน 
มิติที่ 1 การสร้างความมั่นคงทางการเงิน 3.43 
มิติที่ 2 ด้านการจัดลำดับมหาวิทยาลัย (University Rankings) 4.31 
มิติที่ 3 การบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ 4.11 

รวม 4.04 
 

ระดับประเมิน 

5.00  สูงกว่าเป้าหมายมาก 
4.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
3.00  ตามเป้าหมาย 
2.00  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
1.00  ต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
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3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ภายใต้แผน SUT 2025 Innovation & Sustainable University ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) การพัฒนากำลังคนและผู้ประกอบการแห่งอนาคต 
2) การวิจัยและพฒันาเพื่อความยั่งยืน 
3) ความเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรมที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
4) การพัฒนาความเปน็สากลและการสร้างความเชื่อมโยงกับสงัคม ชุมชน 
5) การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ดำเนินงาน/โครงการในภาพรวมจำนวน 76 งาน/
โครงการ โดยการประเมินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามผลการดำเนินงานในระบบ Project-Based 
Management (PBM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในการดำเนินงานและ 
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) สรุปได้ดังแผนภาพที่ 3 และตารางที่ 1 
ดังนี้ 

ภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (ข้อมูลวันที่ 16 
ตุลาคม พ.ศ. 2565)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัด = 94.76% 
ผลการใช้จ่ายเงนิ = 80.07% 

 
แผนภาพที่ 3 : สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลการดำเนินงาน = 97.85% 
ผลการใช้จ่ายเงิน  = 89.44% 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลการดำเนินงาน = 96.48% 
ผลการใช้จ่ายเงิน = 67.62% 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน = 95.98% 
ผลการใช้จ่ายเงิน = 66.75% 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ผลการดำเนินงาน = 90.65% 
ผลการใช้จ่ายเงิน   = 85.48% 

แผนภาพที่ 3 : สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) (ต่อ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ผลการดำเนินงาน = 93.56% 
ผลการใช้จ่ายเงิน = 84.85% 

แผนภาพที่ 3 : สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) (ต่อ) 

จากข้อมูลในกราฟ S-Curve ของ PBM สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 : สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 

ยุทธศาสตร์หลัก 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
(1)ระดับ
คะแนน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2)ระดับ
คะแนน 

จำนวน
งาน/

โครงการ 

แผน 
งาน 

ผลงาน 
(ร้อยละ)  

วงเงินจัดสรร 
ท้ังป ี เงินผูกพัน ร้อยละ 

1. การพัฒนากำลังคน
และผู้ประกอบการ
แห่งอนาคต 

23 100 97.85 5 271,816,700.00 243,114,057.06 89.44 5 

2. การวจิัยและพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน 13 100 96.48 5 918,697,400.00 621,196,858.03 67.62 5 

3. ความเป็น
ผู้ประกอบการและ
นวัตกรรมทีส่ร้าง
ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

4 100 95.98 5 149,244,000.00 99,625,302.77 66.75 5 

4. การพัฒนาความเป็น
สากลและการสร้าง
ความเชือ่มโยงกับ
สังคม ชุมชน 

17 100 90.65 5 282,240,300.00 241,256,241.13 85.48 5 

5. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

19 100 93.56 5 1,952,197,200.00 1,656,497,754.00 84.85 5 

ภาพรวม 76 100 94.76 5 3,574,195,600.00 2,861,690,213.46 80.07 5 
หมายเหตุ :  - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี ้ การประเมินค่าคะแนนความสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จะดำเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
-  วงเงินจัดสรรทั้งปี ไม่รวมงบบริหารส่วนกลาง 73,769,900 บาท  เงินสำรองทั่วไป 40,000,000 บาท  ค่าใช้จ่ายในการรับรองการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 10,500,000 บาท 

และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ 34,000,000 บาท 
-  เงินผูกพัน หมายถึง เงินที่มีการทำสัญญาจากการจัดซ้ือจัดจ้าง (ระบบพัสดุ) และเงินที่มีการตัดจ่ายจริง (ระบบบริหารการเงินการคลัง) 
-  ที่มา : ระบบ Project-Based Management (กราฟ S-Curve ผลการดำเนินงานในภาพรวมองค์กร และกราฟ S-Curve ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจำแนกตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ยุทธศาสตร์)  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 21.45 น.  

- (1)เกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
5 คะแนน =  มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 85 ขึ้นไป 
4 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 75-85 
3 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 65-74 
2 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 55-64 
1 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 55 

- (2)เกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ 
5 คะแนน =  มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณมากกว่าร้อยละ 8 
4 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 6-8 
3 คะแนน =มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 4-6 
2 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 2-4 
1 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 2 
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สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2565) สรุปได้ดังนี้ 

หน่วยวสิาหกิจ 
งบประมาณรายรับ
ท่ีได้รับจัดสรรท้ังปี 

(บาท) 

งบประมาณรายรับ  งบประมาณ
รายจ่ายท่ีได้รับ

จัดสรรท้ังปี (บาท) 

งบประมาณรายจ่าย  

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

1. เทคโนธานี 518,375,000.00 518,375,000.00 418,796,926.77 80.79 508,885,000.00 508,885,000.00 395,024,273.44 77.63 

2. สุรสัมมนาคาร 12,800,000.00 12,800,000.00 7,657,938.23 59.83 52,660,000.00 52,660,000.00 42,830,745.87 81.33 

3. โรงพยาบาล มทส. 1,230,000,000.00 1,230,000,000.00 1,077,944,739.13 87.64 1,273,006,000.00 1,273,006,000.00 1,244,329,071.20 97.74 

4. ฟาร์มมหาวทิยาลัย 150,833,400.00 150,833,400.00 129,104,467.98 85.59 150,495,500.00 150,495,500.00 128,092,856.55 85.11 

รวม 1,912,008,400.00 1,912,008,400.00 1,633,504,072.11 85.43 1,985,046,500.00 1,985,046,500.00 1,810,276,947.06 91.20 
หมายเหตุ :  - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้รับทราบการปรับปรุงงบประมาณวิสาหกิจเทคโนธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินในการประชุมคร้ังที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

- คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมคร้ังที่ 5/2565 เมื่อวันที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณสุรสัมมนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- โรงพยาบาล มทส. ไม่รวมดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายชดใช้ทุนและค่าเสื่อมราคา โดยรายจ่ายเกิดขึ้นจริงสูงกว่างบประมาณ เนื่องจากการใช้น้ำยาในการตรวจวิเคราะห์ COVID-19 และเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้น 

จากการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้มีผู้รับบริการตรวจหาเชื้อเพ่ิมขึ้น  
- ข้อมูล ณ วันที ่10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซ่ึงเป็นข้อมูลหลังปิดงบการเงินเรียบร้อยแล้ว 
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4. ข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ประจำสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4.1 ผลการดำเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องเชิงนโยบาย 
4.2 ผลการดำเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องอื่น ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย 

 การติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย (คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และจริยธรรม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) ที่ผ่านมา พบว่า มหาวิทยาลัยมีการ
ตอบสนองและดำเนินงานตามประเด็นมติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการดำเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องเชิงนโยบาย รวม 14 ประเด็น ประกอบด้วย (1) นโยบายคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (2) นโยบายส่งเสริม
การดำเนินงานฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ (3) นโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็น Smart 
University Town (4) การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / การนำเสนอประเด็นจากการเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (5) นโยบายการขับเคลื ่อนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
(6) นโยบายการแก้ปัญหาและสาเหตุการตกออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (7) การขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่ 
การเป็นผู้นำด้าน "สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(8) นโยบายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างผลกระทบ (9) นโยบายการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (10) มาตรการการลดจำนวนนักศึกษาพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(11) สรุปสาระสำคัญ “ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand มิติที่ 3 การศึกษาไทย” (12) นโยบายการ
ดำเนินการขอรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร ( UKPSF) 
(13) นโยบายการดำเนินการของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และ (14) นโยบายการ
ขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 

(1) ประเด็นมติเกี ่ยวกับเรื ่องเชิงนโยบาย สืบเนื ่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 6 ประเด็น  
ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มทส.  
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สำหรับอีก 5 ประเด็น มีผลการดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. นโยบายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีที ่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
(การประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 26 ตุลาคม 2562) 
1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดวิธีการวัดคุณลักษณะ

บัณฑิตด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามที่เสนออย่าง
เป็นรูปธรรม 

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษาตามท่ีเสนอ 

3) มหาว ิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนวิธ ีการว ัดผล 
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ที่เน้นให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้ ตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม 
1) เห ็นชอบในหล ักการการดำเน ิ นง านนโยบาย

คุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีท่ีสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2) ให้มหาว ิทยาลัยร ับข ้อส ังเกต/ข ้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาดำเนินการต่อไป 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 4 คะแนน) 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้
ดำเนินการดังน้ี 
1) อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อการรองรับหลักสูตร
ในลักษณะการออกแบบหลักส ูตรแบบเน้นผลลัพธ์  
(Outcome Base Education: OBE) และการประเมิน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชาโดยอยู่ระหว่าง
การตรวจรับงานงวดท่ี 2 ซึ ่งเป็นด้านของ Hard Skills 
ส่วนด้าน Soft Skills ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดทำระบบสำหรับการบันทึก
กิจกรรมนักศึกษาตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2) ประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาด้านดิจิทัล 5 ปี ของ
มหาวิทยาลัยและได้มีการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ศูนย์บริการการศึกษา 
และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  โดยมี
แผนงานร่วมกันในการพัฒนาระบบ Skill Transcript 
ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน  

กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 ธันวาคม 2563 
รายละเอียด Milestone : 
1) ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการ

จ ัดการเร ียนการสอนและการประเม ินผลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2562 และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ สู่
ผู้บริหารสำนักวิชา และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2) แต่งตั้งและประชุมคณะทำงานจากสำนักวิชาต่าง ๆ  
2 ชุด เพื ่อทำหน้าที ่พิจารณาและกำหนดวิธีการ
ประเมินคุณลักษณะบัณทิตโดยแยกเป็นทักษะ
เฉพาะ (hard skills) และทักษะท่ัวไป (soft skills) 

3) ดำเนินการขอข้อมูลทักษะเฉพาะและทักษะทั่วไปท่ี
จะต้องพัฒนาให้เกิดในตัวบัณฑิต ซึ่งแต่ละหลักสูตร
ได้กำหนดไว้แล้วในผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

4) ประชุมคณะทำงานทั้งสองชุดเพื ่อสรุปข้อมูลและ
กำหนดวิธีการประเมินทักษะเฉพาะ (hard skills) 
และทักษะท่ัวไป (soft skills) จากข้อมูลท่ีได้รับ  

5) ฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับสถานพัฒนาคณาจารย์ และ
สำนักวิชา ร่วมกันกำหนดแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาคณาจารย์ให้ม ีความสามารถในการ
ประเมินผลการเร ียนรู ้ให้สอดคล้องกับทักษะท่ี
ต้องการพัฒนาให้เกิดขึ ้น รวมทั้งการส่งเสริมและ
พัฒนาคณาจารย์ให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายโดยตั้งต้นการพิจารณาจากทักษะ
ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในตัวบัณฑิต  

6) สร้างระบบเก็บ ประมวลผลข้อมูล และประเมินทักษะเฉพาะ
และทักษะท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นจริงในนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

7) E-portfolio transcript ท่ีแสดงผลการเรียน ทักษะ
เฉพาะและทักษะท่ัวไป ของบัณฑิตรายบุคคล 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
 

  

2. นโยบายส่งเสริมการดำเนินงานฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ
(การประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 25 มกราคม 2563) 
มหาวิทยาลัยควรศึกษารายละเอียดการจัดตั ้ง SUT 
Holding Company เพิ ่มเติม เช่น กำหนดข้อมูลของ
ลูกค้า และกลยุทธ์การดำเนินงานให้ชัดเจน เป็นต้น และ
ควรดำเนินการเพื ่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี พ.ศ. 2533 เพื ่อนำมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ตามยุทธศาสตร์
ของอธิการบด ี

มติท่ีประชุม 
1) ร ับหลักการการดำเนินงานนโยบายส่งเสร ิมการ

ดำเนินงานฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ ตามท่ีเสนอ 
2) ให ้มหาว ิทยาลัยร ับข ้อส ังเกต/ข ้อเสนอแนะเพื่อ

พิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 4 คะแนน) 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็น
ผู้ประกอบการได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดการจัดตั้ง 
SUT Holding Company เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม จ ากน ั ก ก ฎหมาย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีได้เคย
จัดตั ้ง Holding Company มาแล้ว และนำมาออกแบบ
กรอบนโยบาย ระเบียบและการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีส ุรนาร ี พ.ศ.  2533 เพ ื ่อนำ
มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นวิสาหกิจเพื ่อสังคม (Social 
Enterprise) ตามยุทธศาสตร์ของอธิการบดี 

4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 



รายงานการตดิตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone : 
1) ศึกษาแนวทางของรัฐบาลและทาบทามผู้มีความรู้

ความเข้าใจมาเป็นท่ีปรึกษา 
2) แต่งตั้งคณะทำงาน 
3) ยกร่างระเบียบ แนวทาง ประชุมคณะทำงานเพื่อ

พิจารณา และปรับปรุงเพื ่อให้ได้ระเบียบและแนว
ทางการจัดตั ้ง Holding Company ที่เหมาะสมกับ
มหาวิทยาลัย 

4) นำระ เบ ียบและแนวทางท ี ่ ยกร ่ า งและผ ่ าน
คณะทำงานแล้ว เข้าพิจารณาตามขั้นตอน 

5) ปรับแก้ไขและประกาศใช้ระเบียบและแนวทาง 
รวมถึงจัดต้ัง Holding Company ของ มทส. 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
 

  

3. นโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้
เป็น Smart University Town (การประชุมครั้งที่ 8/2563 
วันท่ี 27 กันยายน 2563) 
มหาวิทยาลัยควรศึกษาความเห็นสะท้อนกลับจากนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University Town รวมถึง
ประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานด้วย 
มติท่ีประชุม 
1) รับหลักการการดำเนินงานนโยบายการขับเคลื ่อน

มหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีส ุ รนาร ี ให ้ เป ็น Smart 
University Town ตามท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 2 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2564 
รายละเอียด Milestone :  
1) มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน 

(TOR : Terms of Reference) ระบบ Smart Security 
- โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยประตูเข้า -

ออก เพิ่มความปลอดภัยให้มหาวิทยาลัย 
- โครงการระบบ Smart Security (CCTV Analytics) 

2) มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน 
(TOR : Terms of Reference) ระบบ Smart Security 

3) มีการใช้งานระบบ Smart Transit (โครงการรถเมล์อัจฉริยะ 
มทส. พร้อมแอปพลิเคชั่น "SUT Smart Transit") 

4) มีการใช้งานระบบ Smart Security (โครงการพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยประตูเข้า-ออก เพิ่มความปลอดภัยให้มหาวิทยาลัย 
และโครงการระบบ Smart Security (CCTV Analytics) 

5) สำรวจความเห็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart 
University Town 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั ่วไป 
ได้ดำเนินการดังน้ี 
1) ได้ดำเนินการสำรวจความเห็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ให้เป็น Smart University Town ผลสรุปดังน้ี 
1.1) Smart Learning : ระดับความพึงพอใจ 4.07 

(พอใจมาก) 
1.2) Smart Living : ระดับความพึงพอใจ 4.01 (พอใจมาก) 
1.3) Smart management :  ระด ับความพ ึงพอใจ 

3.98 (พอใจมาก) 
1.4) ภาพรวม 3 ด้าน มีความพึงพอใจระดับ 4.02 

(พอใจมาก) 
2) ได้ส่งข้อมูลผลการสำรวจและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน คือ ส่วนอาคาร
สถานท่ี ศ ูนย ์บร ิการการศึกษา ศูนย ์คอมพิวเตอร์   
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และส่วนกิจการ
นักศึกษา  

3) การดำเนินตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะนั้นได้ดำเนินการ
แล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 1/2565 เรียบร้อยแล้ว 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

4. การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / การนำเสนอ
ประเด็นจากการเยี ่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(การประชุมครั้งท่ี 10/2563 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563) 
1) กลุ ่มที ่ 1 สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประเด็นท่ีควรพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม 
มีดังนี ้
1.1) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมควรเพิ่มหรือขยายผล

การสอนแบบ Active Learning ให้เพ่ิมมากขึ้น 
1.2) การผลิตบัณฑิตควรคำนึงถึงผลกระทบและการสร้าง

เทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างยั่งยืน 
1.3) มหาวิทยาลัยควรผลิตงานวิจัยให้เหมาะสมกับ

บริบทของประเทศ และควรบูรณาการงานวิจัย
ข้ามสำนักว ิชามากขึ ้นเพื ่อให้เก ิดงานว ิจัย
รูปแบบใหม ่

2) กลุ่มที ่ 2 สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประเด็นท่ีควรพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม มีดังนี้ 
2.1) การประเมินภาระงานของอาจารย์ทางด ้าน

แพทย์และทันตแพทย์ อาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ การสอน การวิจัย และการบริการในการ
รักษาคนไข้ในโรงพยาบาล โดยเปิดโอกาสให้
อาจารย์ทำภารกิจในด้านท่ีเก่งได้อย่างเต็มท่ี 

3) กลุ ่มที ่ 3 ศ ูนย์/สถาบัน ประเด็นที ่ควรพิจารณา
ดำเนินการเพิ่มเติม มีดังนี้ 
3.1) มหาวิทยาลัยควรสร้างฐานข้อมูลเป็นแบบระบบ

ฐานข ้อม ูลแบบรวมศ ูนย ์  (Central ized 
Database )  หร ือระบบคล ังข ้อม ูล (Data 
Warehouse) เพื่อท่ีจะให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ดึงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มาไว้ที่เดียวกัน 
และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดพัฒนาฐานข้อมูลท้ังด้าน
วิชาการและด้านวิจัยรวมถึงด้านอื ่น ๆ และ
สามารถนำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบ Business 
Intelligence (BI) เพื ่อสะท้อนผลลัพธ์และ
นำมาใช ้ ในการบร ิหารจ ัดการได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบการนำเสนอผลจากการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีใน 5 กลุ่ม 
2) ให ้มหาว ิทยาลัยร ับข ้อส ังเกต/ข ้อเสนอแนะเพื่อ

พิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 1.1) 4 คะแนน,  
ข้อ 1.2) 3 คะแนน, ข้อ 1.3) 4 คะแนน, 
ข้อ 2.1) 3 คะแนน, ข้อ 3.1) 3 คะแนน และ 
ข้อ 3.2) 3 คะแนน) 

4. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมได้ดำเนินการดังน้ี 

(1) เสนอ (ร่าง) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
แบบ Modular Curriculum ต ่อสภาว ิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันท่ี 23  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

(2) เสนอ (ร่าง) หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชา 
นวัตกรรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) รูปแบบหลักสูตรที่มี
ลักษณะแบบโมดูล (Modular Curriculum) ต่อสภา
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 

(3) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วางแผนจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Block course ที่จะช่วยพัฒนาด้าน
ความเป็นผู ้ประกอบการ และเพิ่มทักษะต่าง ๆ ท่ี
สำคัญต่อการทำงานในอนาคต ในรายวิชาดังน้ี 
- IST20 2504 Design Thinking 
- IST50 2409 Social Entrepreneurship 
- 245381 Social Entrepreneurship 
- IST50 2410 Technopreneurship 
- IST50 2408 Social Innovation Development 

2) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการ
ติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

3) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการ
ติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

กลุ่มที่ 2 สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั ่วไป

ส่วนทรัพยากรบุคคลและสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ
กรอกภาระงาน ขณะน้ีอยู ่ระหว่างทดสอบระบบกรอก
ข้อมูลและแก้ไข User Interface ให้มีความสมบูรณ์ และ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานโดยมีกำหนดแนะนำระบบ
กรอกภาระงานในวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

กลุ่มที่ 3 ศูนย์/สถาบัน 
1) สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) มีการสร้าง

ฐานข ้อม ูลเป ็นแบบระบบฐานข ้อม ูลแบบรวมศ ูนย์  
(Centralized Database) ได้สำรวจความต้องการของทุก
หน่วยงานเพื่อสร้างต้นแบบการเชื่อมโยงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
สำหรับระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ปัจจุบันได้มี
ระบบให้หน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบการ upload file แบบ 
excel, Json แล้วส่งไปที่ระบบ Minio เพื่อที่จะดึงข้อมูลมา
ประมวลผลในภาพรวมของ มหาวิทยาลัยได้แล้ว ปัจจุบันมีใช้
งานระบบสำหรับการประมวลผลข้อมูลในระบบ Unit cost 
ซึ่งปัจจุบันดำเนินการจัดการระบบให้สามาารถแสดงผล
การวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ ต้นทุนรวม ต้นทุนหน่วยงานโดย 
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5 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ข้อ 1.1) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2564 
รายละเอียด Milestone : 
1) ถ่ายทอดนโยบายแก่คณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ  
2) ร่วมกำหนดเป้าหมายที ่ชัดเจนการดำเนินงาน และ

แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
3) สนับสนุนอำนวยความสะดวก แก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงาน 
4) ติดตามวิเคราะห์ประเมินผล 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 2.1) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
1 กรกฎาคม. 2565 
รายละเอียด Milestone : 
1) เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงภาระงาน
คณาจารย์และทางการคำนวณภาระงานคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2) เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 จัดทำการทำประชาพิจารณ์ 
3) เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน

สายวิชาการที่ได้รับการปรับปรุง รวมถึงเกณฑ์การคิดค่า
ภาระงาน วิธีการคำนวณค่าภาระงาน 

4) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จัดทำระบบกรอกภาระงาน 
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จัดทำคู่มือการใช้ระบบกรอก
ภาระงาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือสำหรับ
คณาจารย์ผู ้กรอกภาระงาน คู ่มือสำหรับผู ้บังคับบัญชา
ประเมินผลการปฏิบัติงานและคู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบกรอก
ภาระงาน รวมถึงการออกรายงานภาระงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง 

6) เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 จัดอบรมแนะนำคณาจารย์เพื่อการ
เข้าใช้ระบบกรอกภาระงาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการอบรมแนะนำผู ้ด ูแลระบบ โดยใช้ข ้อมูลภาค
การศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 มาทำ workshop 

7) เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ประเมินผลการใช้ระบบกรอกภาระ
งาน และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ทดลองใช้ระบบฯ ร่วมกับระบบ
กรอกภาระงานเดิม โดยใช้ข้อมูลภาคการศึกษาท่ี 3/2564 

9) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เริ่มใช้ประกาศเกณฑ์มาตรฐาน
ภาระงานสายวิชาการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 3 
 

สามารถแสดงผลเป็นรายภาคการศึกษาได้ ส่วนรายงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI ที่อยู ่ระหว่าง
ดำเน ินการ ได ้แก่  การสร ้างรายงานต ้นท ุนผลิต
น้ำประปา ต้นทุนหอพักนักศึกษา ต้นทุนรายวิชา ต้นทุน
หลักสูตร สำหรับอีกระบบท่ี MIS ได้พัฒนาขึ้นได้แก่
ระบบ SUT Impact Ranking ซ่ึงเป็นการรวบรวมข้อมูล
ของทุกส่วนงานในการจัดลำดับมหาวิทยาลัยซึ ่งได้
ดำเนินการพัฒนาแล้วเสร็จ และดำเนินการอบรมให้กับ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยแล้ว และส่วนการเงินและ
บัญชีได้ดำเนินการจัดซื ้อจ ัดจ ้างเพื ่อพัฒนาระบบ
เรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการเก็บความต้องการ
ตาม Terms of Reference (TOR) จากผู้พัฒนาระบบ 
ซ่ึงได้ประชุมร่วมกับส่วนแผนงาน ส่วนการเงินและบัญชี 
ส่วนพัสดุ และส่วนทรัพยากรบุคล เพื่อให้ได้ภาพรวม
ขั ้นตอนทำงานทั ้งหมด ในงานงบประมาณรายรับ 
งบประมาณรายจ่าย การเงินรับ การเงินจ่าย เจ้าหน้ี/
ล ูกหน้ี งานการเง ินนักศึกษา งานบัญชี  งานพัสดุ   
งานจัดซื ้อจัดจ้าง งานตรวจรับ งานต้นทุนต่อหน่วย  
งานเงินเดือน และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2) สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 
ได้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะแล้วโดยมี
ระบบด้านวิชาการและด้านวิจัยดังต่อไปน้ี 
(1) ระบบ AUN-QA 
(2) ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

เชื่อมโยงข้อมูลกับ API ของส่วนทรัพยากรบุคคล 
และการเชื ่อมโยงข้อมูลกับ API ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

(3) ระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 
(4) ระบบกรอกภาระงานสายวิชาการช่วยสนับสนุน

ข้อมูลรายละเอียดงานด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร
สายว ิชาการ โดยด ึงข ้อม ูลผ ่านทาง API จาก
หน่วยงานต้นทาง เช่น REG, ส่วนทรัพยากรบุคคล, 
ศูนย์วิจัย, ส่วนสารบรรณและนิติการ เป็นต้น เพื่อ
แก ้ป ัญหาในเร ื ่องของข ้อม ูลไม ่ถ ูกต ้อง  และ 
การกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน 

(5) ระบบลงเวลางาน ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยการลงเวลาผ่านอ ุปกรณ์ส่วน
บุคคล และต้องอยู่ภายในรัศมีท่ีกำหนด 

(6) ระบบ NetCovid SUT * หยุดให้บริการตั้งแต่วันท่ี 
1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

(7) ระบบจองวัคซีนช่วยการบริหาร จัดสรรการรับ
วัคซีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตรวจสอบข้อมูล
การจอง สรุปยอดการจองได้ทันที 

ด้าน Business Intelligence (BI) เพื่อสะท้อนผลลัพธ์
และนำมา ใช ้ ในการบร ิ ห ารจ ั ดก าร ได ้ อย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพได้จัดสรร License Power BI ให้กับทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการแสดงผลกราฟใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน EIS และเพื่อการตัดสินใจ 
(DSS) แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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5. นโยบายการขับเคลื ่อนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (การประชุมครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 23 มกราคม 2564) 
1) มหาว ิทยาล ัยควรดำเนินการว ิเคราะห ์สะท้อนคิด 

(Reflection) หล ังการทำก ิจกรรมและการประเมิน 
เพื ่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง นอกจากนี้ในการ
ประเม ินควรมีบ ุคคลภายนอกในอาชีพนั ้น ๆ เป็น 
ผู้ประเมินร่วมด้วย  

2) มหาวิทยาลัยควรปลูกฝังทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านวิชาท่ี
เรียน โดยเน้นเรื ่องการมีความคิดริเริ ่มและการแก้ไข
ปัญหา และอาจให้ชมรมเป็นเครื่องมือช่วยในการปลูกฝัง
เรื่องเหล่าน้ี 

3) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาแอพพลิเคชั ่นเกี ่ยวกับระบบการ
ประเมินผล โดยให้คณาจารย์เป็นผู้ร่วมประเมิน และนำข้อมูล
ท่ีได้มาวิเคราะห ์เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ 

4) มหาวิทยาลัยควรมีการติดตาม ประเมินผลนักศึกษาจาก
ผู้ใช้บัณฑิตว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษา
เหล่านั้นมีทักษะที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังติดตัวไปมากน้อย
เพียงใด โดยผ่านการวิเคราะห์สะท้อนคิด และหาก
สามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสะท้อน
ให้เห ็นถ ึงเอกลักษณ์ของบัณฑิตของมหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้ พร้อมทั้งปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป  

5) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการในลักษณะการวิจัยสถาบัน 
เพื ่อแสดงให้เห็นว่าสิ ่งที ่ดำเนินการส ่งผลให้ม ีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านทักษะในศตวรรษท่ี 21 ต่อนักศึกษา 
มากน้อยเพียงใด โดยควรระบุผลที่คาดว่าจะได้รับและ
วิธีการประเมินผลที่ชัดเจน เพื ่อที ่จะได้วิเคราะห์และ
สรุปผลของการทำวิจัยสถาบันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบรวมถึงมีการเผยแพร่ผลการวิจัยให้กับหน่วยงาน
อื่น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

6) มหาวิทยาลัยควรจัดทำคลังกิจกรรม โดยมีการระบุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน โดยอาจให้ชมรม
ต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม 

7) มหาวิทยาลัยควรนำเรื ่องนี ้กลับมารายงานผลให้สภา
มหาวิทยาลัยรับทราบทุก ๆ 6 เดือน 

8) มหาวิทยาลัยควรมีแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 
เช่น จัดให้มีการอภิปรายและนำเสนอความคิดเห็นของ
นักศึกษาในชั้นเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชานั้น ๆ ซ่ึง
เป็นการสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา เป็นต้น 

มติท่ีประชุม 
1) รับหลักการการดำเนินงานนโยบายการขับเคลื่อนการ

พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามท่ีเสนอ 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ดำเนินการต่อไป 

5. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
1) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มีการให้ผู้เข้ารว่ม

กิจกรรมทำแบบประเมินความพึงพอใจหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั ้ง และมีการมอบนโยบายให้หน่วยงานใน
กำกับดำเนินการวิเคราะห์สะท้อนคิด (Reflection) หลังการ
ทำกิจกรรมและการประเมินในการประชุมหัวหน้างานส่วน
กิจการนักศึกษาและมอบหมายหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 
หัวหน้างานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างาน
กิจกรรมนักศึกษา ทำการเก็บข้อมูลทุก ๆ 3 เดือนเพื่อ
ติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื ่อง พบว่าพัฒนาการของ
นักศึกษาสูงขึ้นจากเดิม และนำผลการประเมินมาพัฒนา
กิจกรรมท่ีจะจัดขึ้นในปีงบประมาณถัดไป 

2) มหาวิทยาลัยมีชมรมกิจกรรมนักศึกษาซึ่งดำเนินกิจกรรม
ด้านวิชาการโดยดำเนินกิจกรรมปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
ด้านต่าง ๆ เช ่น ชมรมคอมพิวเตอร ์ ชมรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ชมรมยานยนต์ ชมรมนวัตกรรม ชมรมการบิน 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้นักศึกษาดำเนิน
กิจกรรมด้านวิชาการเพื่อปลูกฝังทักษะด้านความคิดริเริ่ม
และการแก้ไขปัญหา โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมให้นักศึกษาดำเนินกิจกรรมด้าน
วิชาการ อาทิเช ่น สนับสนุนกิจกรรมการแข่งข ันวิจัย 
ออกแบบและพ ัฒนายานยนต ์ ในห ัวข ้อ TSAE Auto 
Challenge Student Formula การแข่งข ันอากาศยานไร้
คนขับ UAV และสำรวจรายวิชาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที ่ 21 ของนักศึกษาซึ ่งฝ่าย
วิชาการและประกันคุณภาพได้มีแผนจัดทำโครงการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื ่อเสริมสร้างทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา และลดอัตราการพ้นสภาพ 
ร่วมกับสำนักวิชาต่าง  ๆในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย 

3) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มีการจัดทำระบบ
ทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึง
ประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 และระบบคลังกิจกรรมนอกหลักสูตร
แล้วเสร็จ ซึ่งบุคลากร คณาจารย์ และผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม
สามารถร ่วมประเม ินในฐานะ Assessor Assessment ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อพัฒนาระบบทดสอบและพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 Version 2 จัดทำ TOR และ
จัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการพัฒนาระบบ ซึ่งมีการตรวจรับ
แล้ว 2 งวด (จาก 3 งวด) ในไตรมาสท่ี 4 น้ี ผู ้ประกอบการ
คู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ทำให้ระบบยังไม่แล้ว
เสร็จ และอยู่ในระหว่างการติดตามและเร่งรัดการจัดทำระบบ 

4) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์โดยหัวหน้าส่วน
กิจการนักศึกษาได้แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย และมอบนโยบายและผลักด ันให้
บ ุคลากรส ่วนก ิจการนักศึกษาทำว ิจ ัยสถาบันตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในการประชุมหัวหน้างานส่วน
กิจการนักศึกษาและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องตั้งคณะทำงาน 

4.50 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 1) 3 คะแนน,  
ข้อ 2) 4 คะแนน, ข้อ 3) 3 คะแนน,  
ข้อ 4) 3 คะแนน, ข้อ 5) 3 คะแนน,  
ข้อ 6) 4 คะแนน, ข้อ 7) 1 คะแนน  
และข้อ 8) 4 คะแนน) 

ข้อ 1) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) มีการทำแบบประเมินความพึงพอใจหลังการเข้า

ร่วมกิจกรรม  
2) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มอบนโยบาย

ให้หน่วยงานในกำกับดำเนินการวิเคราะห์สะท้อนคิด 
(Reflection) หลังการทำกิจกรรมและการประเมิน 

3) มีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์สะท้อนคิด 
(Reflection) หลังการทำกิจกรรมและการประเมิน 

4) มีการนำผลการประชุมมาปรับใช้ในกิจกรรมเพื่อให้
เกิดการพัฒนา 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
ข้อ 2) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
31 ตุลาคม 2564 
รายละเอียด Milestone :  
1) มีการสนับสนุนให้นักศึกษาดำเนินกิจกรรมด้าน

วิชาการเพื่อปลูกฝังทักษะด้านความคิดริเริ่มและ
การแก้ไขปัญหา 

2) ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งข้อสังเกต 
/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื ่องการปลูกฝัง
ทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านวิชาที่เรียน โดยเน้นเรื่องการมี
ความคิดริเริ่มและการแก้ไขปัญหา และอาจให้ชมรมเป็น
เครื่องมือช่วยในการปลูกฝังเรื่องเหล่าน้ี ให้ฝ่ายวิชาการ
และพ ัฒนาความเป ็นสากลเพ ื ่อมอบผู ้ เก ี ่ยวข ้อง
ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไป 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
ข้อ 3) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) มีการจัดทำระบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 
และระบบคลังกิจกรรมนอกหลักสูตร แล้วเสร็จ 

2 )  นำเสนอแผนการพ ัฒนา Web application และ 
Database ด้าน 21st century skills  ระบบประเมิน และ 
คลังกิจกรรมนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำร่างขอบเขต
ของงาน (TOR)  

4) มีการดำเนินการจัดทำ Web application และ 
Database ด ้ า น  2 1 st century skills  ( ร ะ บบ
ประเมิน และคลังกิจกรรมนักศึกษา)  

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

ประกอบด้วยส่วนกิจการนักศึกษา และศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ทำการเก็บข้อมูลและทำวิจัยสถาบัน 
โดยศูนย ์สหก ิจศึกษาฯ ม ีการเก ็บข ้อม ูลสมรรถนะ
นักศึกษาสำหรับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ที่เปลี่ยนไปของ
นักศึกษาก่อนและหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พบว่า
นักศึกษามีทักษะเพิ่มขึ้นใกล้เคียงหรือเท่ากันกับเป้าหมาย
หรือความคาดหวังของสถานประกอบการ 

5) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์โดยหัวหน้าส่วน
กิจการนักศึกษาได้แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยั และมอบนโยบายและผลักดันให้บุคลากรส่วน
กิจการนักศึกษาทำวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ในการประชุมหัวหน้างานส่วนก ิจการนักศึกษาและ
มอบหมายผู้เกี ่ยวข้องตั ้งคณะทำงานประกอบด้วยส่วน
กิจการนักศึกษา และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ทำการเก็บข้อมูลและทำวิจัยสถาบัน 

6) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการ
ติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

7) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับทราบและ
ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ โดยนำเสนอเป็น
วาระเชิงนโยบายในการประชุมสภามหาว ิทยาลัย  
เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 แล้ว 

8) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการ
ติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 
ข้อ 4) 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) ส ่วนกิจการนักศึกษามีการมอบนโยบายและ

ผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานทำวิจัยสถาบันตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

2) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 
สถานประกอบการเพื ่อรับฟังความคิดเห็นและการ
สะท้อนคิด 

3) มีการทำวิจ ัยสถาบันหรือทำรายงานจากการ
สะท ้อนค ิดจากผ ู ้ ใช ้บ ัณฑ ิต  ตามข ้อส ัง เกต/
ข้อเสนอแนะ 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
ข้อ 5) 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) ส่วนกิจการนักศึกษามีการมอบนโยบายและผลักดันให้

บุคลากรในหน่วยงานทำวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2) มีการทำวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
ข้อ 7) 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
30 กันยายน 2564 
รายละเอียด Milestone :  
1) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรายงานใน

การประชุมติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
2) เริ่มมีการรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย
การขับเคลื ่อนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ทุก ๆ 6 เดือน 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 3 
 

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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(2) ประเด็นมติในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 5 ประเด็น มีผลการดำเนินงาน
และผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. การขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่การเป็นผู ้นำด้าน "สหกิจ
ศ ึกษาและการศ ึกษาเช ิงบ ูรณาการก ับการทำงาน 
(CWIE)" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุม
ครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 25 กันยายน 2564) 
1) มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา 8 เดือน ของนักศึกษา ภายใต้ CWIE 
Platform ให้มีจำนวนมากขึ้น 

2) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาแนวใหม่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ ่งจะทำให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะในรูปแบบท่ี
เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4) มหาวิทยาลัยควรกำหนดเป้าหมายและดำเนินการใน
เรื่องสหกิจศึกษา สำหรับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์อย่าง
จร ิ งจ ั ง  เพ ื ่ อ เป ็นต ้นแบบให ้ก ับคณะทางด ้ าน
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศ เนื่องจากใน
สถานการณ์ปัจจุบันสายอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ถือว่าได้รับผลกระทบอย่างมาก 

5) สำหร ับสาขาว ิชาทางด้าน Software Engineering 
และ Software Developer ควรสนับสนุนเรื่องสหกิจ
ศึกษา 8 เดือนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความเหมาะสม
มากกับสาขาวิชาทางด้านน้ี 

6) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาหาแนวทางเพิ่มเรื่องสหกิจ
ศึกษาในหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยอาจ
พิจารณาจาก Competency ท่ีต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
เพื่อหา Platform ในการดำเนินการเรื่องสหกิจศึกษา
ว่าจะเป็นรูปแบบใด 

มติท่ีประชุม 
1) รับหลักการการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่การเป็นผู้นำ

ด้าน “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน (CWIE)” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2) ให ้มหาว ิทยาลัยร ับข ้อส ังเกต/ข ้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

ข้อ 1) 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
31 กรกฎาคม 2566 
รายละเอียด Milestone :  
ม ีน ักศ ึกษาสหก ิจศ ึกษา 8 เด ือนจำนวน 50 คนใน 
ปีการศึกษา 2565 (มี 31 คน และ 35 คน ในปีการศึกษา 
2563 และ 2564 ตามลำดับ) 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

1. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานดังนี้ 
1) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ดำเนินการร่วมกับสถาน

ประกอบการเพื่อสร้างการรับรู ้ให้แก่นักศึกษา ส่งผลให้มี
น ักศ ึกษาย ื ่นสม ัครเพ ื ่อไปปฏ ิบ ัต ิงานสหก ิจศ ึกษา  
8 เดือน ในภาคเร ียนที ่ 2/2565, 3/2565 จำนวน 55 คน 
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565) จากจำนวน 31 คน 
และ 35 คนในปีการศึกษา 2563 และ 2564 ตามลำดับ 
นอกจากน้ี ยังได้เจรจาเพื่อขอเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กับสถานประกอบการที ่ร ับสหกิจศึกษา 8 เดือนที ่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของนักศึกษา ดังน้ี 
(1) บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ ่ง โซลูชั่น 

เอเชีย จำกัด จาก “ค่าตอบแทน 330 บาทต่อวัน” เป็น 
“ค่าตอบแทน 440 บาท และค่าอาหาร 60 บาทต่อวัน 

(2) บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั ่นแนล เอเชีย จำกัด จาก 
“ค่าตอบแทน 336 บาทต่อวัน” เป็น “10,325 บาท 
ต่อเดือน” 

(3) บร ิษ ัท แอร ์  ซ ิสเต ็มส์  (ประเทศไทย) จำก ัด จาก 
“ค่าตอบแทน 336 บาทต่อวัน” เป็น “10,000 บาทต่อเดือน” 

2) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการ
ติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

3) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการ
ติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

4) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการประสานงานเพิ่มเติมไปยัง
สถานประกอบการท่ีเคยรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสำนักวิชา
ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี เช ่น โรงงาน
อุตสาหกรรม ห้างร้าน บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ
สอบถามถึงความเป็นไปได้หรือความสนใจในการรับนักศึกษา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าปฏิบัติงาน โดยช่วงระหว่างวันที่ 9 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สถาน 
สหวิทยาการและนานาชาติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้มี
การติดต่อประสานงานไปยังสถานประกอบการ จำนวน  
40 แห่ง เพื่อสำรวจความต้องการในการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ผลจากการประสานงานพบว่า มีสถานประกอบการจำนวน  
18 แห่ง มีความประสงค์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังต่อไปน้ี  
(1) สาขาวิชาเคมี จำนวน 11 แห่ง (2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
จำนวน 2 แห่ง และ (3) สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 5 แห่ง 
นอกจากนี ้ย ังม ีความต้องการนักศ ึกษาท ี ่สำน ักว ิชา
วิทยาศาสตร์ยังไม่มีหลักสูตรรองรับ ได้แก่ ด้านจุลชีววิทยา 
จำนวน 14 แห่ง ในการน้ีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการ
ประสานงานไปยังหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา  
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในการแจ้งรายชื่อสถาน
ประกอบการที่มีความประสงค์รับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จะได้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลให้กับนักศึกษาเพื่อประกอบเป็นข้อมูลตัดสินใจเลือก
ออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่อไป 

4.79 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 
ข้อ 4) 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประชุมหารือร่วมกับศูนย์สหกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อวางแผนร่วมกัน 
2) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์นำข้อสรุปจากที ่ประชุมมา

วางแผนและสื่อสารกับสาขาต่างๆ ใน สำนักวิชา เช่น 
การปรับหรือเพิ ่มทางเลือกให้หลักสูตรสามารถให้
นักศึกษาปฏิบัติการสหกิจศึกษาได้เกิน 1 ครั้ง หรือการ
ส่งเสริมให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีช่องทาง
สำหรับสหกิจศึกษา 

3) สาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปรับ
หรือเพิ ่มช่องทางเกี ่ยวกับสหกิจศึกษาในหลักสูตรท่ี
รับผิดชอบ 

4) สาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
ปรับหรือเพิ่มช่องทางเกี่ยวกับสหกิจศึกษาในหลักสูตรท่ี
รับผิดชอบ 

5) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สรุปผลการดำเนินการด้านสหกิจ
ศึกษาร่วมกับสาชาวิชา 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 5) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : -ไม่ระบ-ุ 
รายละเอียด Milestone :  
1) รับหลักการการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่การเป็นผู้นำ

ด้าน “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน (CWIE)” ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ในการประชุมครั ้งท่ี 8/2564 เมื ่อวันท่ี 25 
ก ันยายน พ.ศ. 2564 ถ ่ายทอดนโยบายต่อคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ (DIGITECH) 

2) กำหนดแผนปฏิบัติการของโครงการจัดรูปแบบการ
บร ิหารว ิชาการด ้านเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลร ูปใหม่  
(DIGITECH) กำหนดแผนการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาให้
นักศึกษา 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีด ิจ ิทัล และหลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ดิจิทัล รุ่นแรก ในภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 
โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 4 เดือนถึง 12 เดือน 

3) ให้คำแนะนำปรึกษาการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
และกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุก ๆ ด้าน 

4) เตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนักศึกษาเพื ่อให้
สามารถมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

5) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายต่าง ๆ มีการดำเนินการดังน้ี 
(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน

การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

(2) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประชุมครั้งที่ 
5/2565 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติ
จัดตั้งสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ตั้งแต่วันท่ี 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
ได้ถ ่ายทอดนโยบายและการดำเนินงานในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในด้านน้ีแก่สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานในเรื่องนี้อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป 

6) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายต่าง ๆ มีการดำเนินการดังน้ี 
(1) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะ

และความเข้มแข็งทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาแพทย์
ใหม่หร ือ Pre-sessional course ระหว่างวันที ่ 18 
กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learner) และเสริมสร้างทัศนคติใน
การปรับเปลี่ยนสถานะจากนักเรียนเป็นนักศึกษา 
ด้านสังคม สภาพแวดล้อม สร้างความผูกพันระหว่าง
นักศึกษา รุ ่นพี ่ และคณาจารย์ แนะนำการสืบค้น
ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลจากศูนย์บรรณสารและ
สื ่อการศึกษา เสริมทักษะและความรู ้ด ้านภาษา  
บทนำสู่การศึกษาแพทยศาสตร์ ศึกษาดูงาน medical 
shadowing ที ่โรงพยาบาล มทส. อบรมการพัฒนา
บุคลิกภาพ การผ่อนคลายความเครียดและความฉลาด
ทางอารมณ์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยผล
ประเมินกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ใหม่มีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ใน
การเรียนแพทย์ อีกทั้งเสนอแนะให้จัดในรุ่นต่อ ๆ ไป
ในด้านการจัดการเรียนการสอนและประสบการณ์
เรียนรู้ภาคสนามได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาชนบท
ศึกษาทางการแพทย์ 1 สำหรับนักศึกษาแพทย์และ
นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีท่ี 1 สำหรับภาคการศึกษาท่ี 
3/2564 ระหว่างวันที ่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
โดยจัดผสมผสานทั้งรูปแบบ onsite และ online มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 14 แห่ง 
หรือ 14 ฐานฝึกภายในจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่ง
เรียนรู้และมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางแพทย์ของ
ฐานฝึกร่วมเป็นผู ้ให้ความรู ้และฝึกประสบการณ์
ภาคสนามในโรงพยาบาลและในชุมชน ได้แก่ ศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองปากช่อง (ประปา) ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองปากช่อง (หนองสาหร่าย) โรงพยาบาล
ขามทะเลสอ โรงพยาบาลปักธงชัย โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราก โรงพยาบาลจักราช 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า (บ้านโพธิ์) 
โรงพยาบาลโนนส ู ง  โรงพยาบาลห ้วยแถลง 
โรงพยาบาลสีคิ้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลาดแค สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอปากช่อง  
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 
ข้อ 6) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
ติดตามการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตซ่ึง
มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน
กับการทำงานอย่างเป็นระบบ หรือ Work Integrated 
Learning: WIL มีกลไกประกันคุณภาพการศึกษา การวัด
และประเม ินผล ตามข ้อตกลงความร ่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษากับโรงพยาบาลร่วมผลิต โดยนักศึกษาได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน เพื่อการตรวจสอบและรับรอง
จากสภาวิชาชีพว่าดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรจริง 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 3 
ข้อ 6) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมหารือแนวทางการจัดประสบการณ์ใน
รูปแบบสหกิจศึกษาในที่ประชุมกรรมการประจำสำนักวชิา
พยาบาลศาสตร์ 
ขั้นตอนท่ี 2 รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาแนวทางในการจัดประสบการณ์ใน
รูปแบบสหกิจศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอแนวทางการจัดประสบการณ์รูปแบบ
สหกิจศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 
ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการตามแนวทางที่ผ่านความเห็นขอบ
จากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 6) สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 มกราคม 2565 
รายละเอียด Milestone :  
ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6 ออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
แหล่งฝึกตามแผนการศึกษาตลอกดปีการศึกษา 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า และ
โรงพยาบาลสูงเนิน นอกจากนี้ยังได้จัดสัมมนาใน
โครงการปฏิรูปหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2567 ครั้ง
ท ี ่  3 หัวข ้อ "Growth mindset & Generation alpha 
เพื ่อเป็น Future doctor” เมื ่อวันที ่ 25-26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.
เทอดพงศ์ ทองศรีราช และจัดสัมมนาครั้งที่ 4 หัวข้อ 
“Technology Enhanced Learning และ Adult and 
Personalized learning” เม ื ่อว ันท ี ่  20-21 ส ิงหาคม  
พ.ศ. 2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.
ดร.ดนัย วังสตุรค และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมา
ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในด้านต่าง ๆ ให้
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบทของหลักสูตร 
ด้านปัจจัยนำเข้าของหลักสูตร ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตร และด้าน
ผลผลิตของหลักสูตร โดยประยุกต์จากรูปแบบ CIPP 
Model ของ Daniel L. Stufflebeam ท ั ้ งน ี ้  เพ ื ่ อนำ
ความร ู ้จากการอบรมและข ้อม ูลจากการประเมิน
หลักสูตรฯ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การ
เร ียนร ู ้แก ่น ักศ ึกษาและการปร ับปร ุงหล ักส ูตร
แพทยศาสตรบ ั ณฑ ิ ต  (หล ั กส ู ตรปร ั บปรุ ง  
พ.ศ. 2567) ให้เป็นหลักสูตร “ท่ีดีท่ีสุด” ในภูมิภาค เพื่อ
การสร้างแพทย์แห่งอนาคต (Future doctor) ต่อไป 

(2) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการดังน้ี 
(2.1) จ ัดเวท ีแลกเปล ี ่ ยนประสบการณ ์การจัด

ประสบการณ์ในรูปแบบ CWIE กับศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ 
คูณศรีสุข ผู ้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและ
พ ัฒนาอาช ีพ ได ้ ให ้ เก ียรต ิ เป ็นว ิทยากร
แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ CWIE มี
ผู ้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สำนักวิชา
พยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 24 คน 

(2.2) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะและ
ประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพพยาบาล 
มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับการทำงานในวิชาชีพพยาบาล (Work 
Integrated Learning) โ ดยน ั ก ศ ึ กษา ไ ด้
เรียนรู ้ประสบการณ์การทำงานจริงในหอ
ผู้ป่วยและชุมชนที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
การพยาบาล สำนักวิชาจึงกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานโดยวางแผนร่วมกับศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมด้านทักษะชีว ิตให้แก่
น ั ก ศ ึ ก ษ า พย า บ า ล ศ า ส ต ร ์ เ พ ิ ่ ม เ ติ ม 
นอกเหนือจากทักษะด้านวิชาชีพก่อนฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
การพยาบาล 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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(3) สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการดังน้ี  
(3.1) นักศึกษาระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีท่ีปี 5-6) ได้

ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง ในโรงพยาบาล
แหล่งฝึก 5 แห่ง ในเขตนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ 
โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลสุร ินทร์ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ และ
โรงพยาบาลภูเขียว และการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-
based education) 

(3.2) ผลการนิเทศการปฏ ิบ ัติ งานคล ิน ิกของ
นักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการศึกษาในแหล่งฝึกซึ่งเป็นมุมมองการ
ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์จากผู ้ใช้บัณฑิตท่ี
แท ้จร ิ ง  การปร ับมาตรฐานให ้ม ี ความ
เทียบเคียงกัน ความหลากหลายของผู ้ป่วย 
และ Inter-professional education 

(3.3) นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการรักษาผู้ป่วย การ
เก็บปริมาณการรักษาขั ้นต่ำ  (Minimum 
requirement) ได้ตามเกณฑ์ของทันตแพทยสภา 
การสอบวิชาชีพ 9 งาน และมีความพร้อม
การสอบ National licenses ที ่จ ัดข ึ ้นใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

(3.4) ในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สอบ
ผ่าน NL1 ในครั้งแรก คิดเป็น 81.01% (เข้า
สอบ 37 คน สอบผ่าน 30 คน) โดยสามารถ
สอบแก้ตัวได้อีกเพื่อขึ้นชั้นคลินิกปี 5 

(3.5) ในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีท่ี 6 สอบ
ผ่าน NL2 ในครั้งแรก คิดเป็น 97.22% (เข้า
สอบ 36 คน สอบผ่าน 35 คน) โดยสามารถ
สอบแก้ตัวได้อีกเพื่อให้สำเร็จการศึกษา ท้ังน้ี 
นักศึกษาสอบแก้ตัวเรียบร้อย และสามารถ
สำเร็จการศึกษาครบท้ัง 36 คน 

(3.6) ในปีการศึกษา 2565 สำนักวิชาส่งนักศึกษา
ชั้นปีที ่ 5 ออกฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง  
ณ โรงพยาบาลแหล่งฝึก 6 แห่ง Rotation  
ที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 และ
นักศึกษาชั ้นปีที ่ 6 ออกฝึกปฏิบัติงานใน
รายว ิชาประสบการณ์ว ิชาช ีพต่าง ๆ ณ 
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
และจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 

(4) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน
การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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2. นโยบายการจัดการทร ัพย ์ส ินทางปัญญาเพื ่อสร ้าง
ผลกระทบ (การประช ุมคร ั ้ งท ี ่  10/2564 ว ันท ี ่  27 
พฤศจิกายน 2564) 
1) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อมุ่งเน้น

การใช้ประโยชน์ และควรมีการบริหารจัดการสิทธิบัตรที่
สามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กับนักวิจัย  

2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาดำเนินการเรื ่อง Startup 
ควบคู่ไปพร้อมกับเรื่องสิทธิบัตร โดยเฉพาะ Startup ท่ี
เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อเป็นอีกช่องทาง 

3) มหาวิทยาลัยควรมีผู ้ เชี ่ยวชาญในการบริหารจัดการเร ื ่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการจดสิทธิบัตร เพื่อดำเนินงาน
ได้ถูกต้องตามกฎหมายและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจ
ทำให้มูลค่าของผลงานและรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลงด้วย 

มติท่ีประชุม 
รับหลักการนโยบายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ
สร ้างผลกระทบ โดยให ้มหาว ิทยาลัยร ับข ้อส ังเกต/
ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 มกราคม 2566 
รายละเอียด Milestone :  
1) ยืมตัวพนักงาน IP เพื่อมาทดลองออกแบบแนวทางการ

ดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างผลกระทบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาดำเนินงานร่วมกับ สถานพัฒนา
ความเป็นผู ้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) ท่ี
ดำเนินภาระกิจพัฒนา Startup/Spin Off จากงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาและนักวิจัย 

2) พัฒนาทีมงาน IP & Innovation Support และจัดหาท่ี
ปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญงานด้านทรัพย์สินทางปัญญามาพัฒนา
และโค้ชทีมงาน พร้อมออกแบบแนวทางการดำเนินงาน
แบบใหม่ร่วมกับ SEDA CoE for Entrepreneurship และ 
ทีมงานพัฒนา Holding Company 

3) ยกร่างนโยบาย ระเบียบและแนวทางการดำเนินงานทั ้งใน
ส ่วนของ IP และ Innovation Support รวมถ ึง Holding 
Company ใหม่เพื ่อให้สนับสนุนการนำงานวิจ ัยไปใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะการดำเนินงานให้เกิด Startup/Spin Off 

4) ประกาศนโยบายและระเบียบใหม่ 
5) ทดลองดำเนินงานเชิงรุกตามระเบียบและนโยบายใหม ่
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความ
เป็นผู้ประกอบการได้มีการดำเนินงานดังนี้ 
1) นโยบายใหม่ท่ีออกแบบมา เน้นส่งเสริมสนับสนุนการทำ

วิจัยเพื่อมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ และควรมีการบริหาร
จัดการสิทธิบัตรที ่สามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัย และได้มีการ
ปรับแก้ไขภาระงานเพื่อสนับสนุนการนำงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว 

2) มหาวิทยาลัยเน้นการดำเนินการเรื่อง Startup ควบคู่ไป
พร้อมกับเรื่องสิทธิบัตร โดยเฉพาะ Startup ที่เกี่ยวกับ
การวิจัย เพื ่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย 

3) จ้างผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญามาเป็นท่ีปรึกษาและเริ่มใช้บริการบริษัทกฎหมาย
และผู้เชี่ยวชาญด้านการจดสิทธิบัตรเพื่อดำเนินงานได้
ถูกต้องตามกฎหมายและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความ
เสี ่ยงที ่อาจทำให้มูลค่าของผลงานและรายได้ของ
มหาวิทยาลัยลดลงด้วย 

4 

3. นโยบายการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งที่ 11/2564 วันที่ 25 
ธันวาคม 2564) 
1) ในเรื่อง HR ของมหาวิทยาลัย ควรมีการปรับปรุงภาระ

งานของคณาจารย์ให้มีความหลากหลายและสอดคล้อง
กับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2) ความเสี่ยงในเรื่องการได้งานของบัณฑิต จำนวนการได้งานของ
บัณฑิต มทส. มีแนวโน้มลดลงทุกป ีและเคยเป็นข้อสังเกตให้มี
การทำวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยควรนำผลจากการวิเคราะห์ใน
เรื่องน้ีเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วย  

3. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานดังน้ี 
1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน

การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2) ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ทาบทามนักวิจัยที่สนใจ
ให้ดำเนินการวิจัยในเรื่องดังกล่าวแล้วแตเ่น่ืองจากผู้ท่ีสนใจ
จะทำวิจัยเรื่องดังกล่าวมีภาระงานประจำมาก จึงขอเลื่อน
การจัดทำข้อเสนอโครงการออกไป และจะเริ่มดำเนินการใน
เด ือนตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยขอให้มีผ ู ้ร ่วมวิจ ัยที ่มี
ประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัยสถาบันร่วมด้วย 

4 
5 
 
 
2 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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3) มหาวิทยาลัยควรสร้างแพลตฟอร์มและกำหนดกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เป็น
เจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เกื้อหนุนศิษย์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง และนำไปสู่การ
ได้งานของบัณฑิตท่ีเพิ่มมากขึ้น 

4) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการสร้างบุคลากรทางด้าน 
Computer Science และทางด้าน Digital เพิ ่มขึ ้น เนื ่องจาก
แนวโน้มความต้องการบุคลากรทางด้านน้ีมีแนวโน้มสูงขึ้น 

5) ในเร ื ่องการจ ัดอ ันด ับมหาว ิทยาล ัยโดย Times Higher 
Education (THE) มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญตัวชี้วัดท่ีทำ
ได้ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าวถือ
เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยท่ีดำเนินการได้ดี 

มติท่ีประชุม 
รับหลักการนโยบายการจัดทำระบบบริหารความเสี ่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยให้มหาวิทยาลัยรับ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ข้อ 2) 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2566 
รายละเอียด Milestone :  
1) ดำเนินการเสนอหัวข้อวิจัยสถาบันต่อคณะกรรมการ

วิจัยสถาบัน/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน เพื ่อหา
ผู้สนใจดำเนินการวิจัยสถาบัน 

2) คณะกรรมการวิจัยสถาบัน/คณะอนุกรรมการวิจัย
สถาบันประกาศหาผู้สนใจดำเนินการวิจัยสถาบัน 

3) ผู้สนใจเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันต่อมหาวิทยาลัย 
(คณะกรรมการวิจัยสถาบัน/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน) 

4) มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอ
โครงการวิจัยสถาบัน 

5) ผู้วิจัยดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
6) นำ เ สนอผลการ ว ิ จ ั ย สถ าบ ั น เ สนอต ่ อ สภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 3 
ข้อ 3) 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2566 
รายละเอียด Milestone :  
1) แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สกน. 

มทส. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาฯ นายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 
ตัวแทนศิษย์เก่าท่ีเป็นผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่างๆ  

2) กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานเพื่อกำหนดแนว
ทางการส่งเสริม สนับสนุนการรับสมัครงานของบัณฑิต 
มทส. การร่วมลงทุนธุรกิจในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการ
ส่งเสร ิมประสบการณ์ในการทำธุรก ิจและช่วยให้
นักศึกษามีโอกาสได้งานมากขึ้น 

3) ศึกษาและติดตามผลการดำเนินการส่งเสริมให้บัณฑิต 
มทส. ร ่วมงานก ับหน่วยงานของศิษย ์เก ่าท ี ่ เป็น
ผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 

4) สรุปผลและรายงานต่อมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 

 

3) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์โดยหัวหน้า
ส่วนกิจการนักศึกษา รับดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข ้อเสนอแนะ โดยวางแผนการดำเน ิ นงานตาม 
Milestone และได้มีการประชุมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
ในการจัดตั้ง Holding Company และสมาคมเทคโนโลยี
สุรนารีมีการกำหนดแผนการดำเนินงานการจัดต้ังบริษัท
ร ่ วมท ุนศ ิษย ์ เก ่ า  SBiz Holding Company ซ ึ ่ ง ได้
นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในประชุมครั้งท่ี 1/2565 
เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2565 

4) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และสำนักวิชาศาสตร์และ
ศิลป์ดิจิทัลจัดให้มีหลักสูตรการอบรม Upskill/Reskill มี
หลักสูตรเป็นชุดวิชา ให้บุคลากรที่มีความสนใจพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายหลังการทดสอบจะ
สามารถบอกถึงระดับความสามารถได ้

5) ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ดำเนินการดงัน้ี 
1) รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดของ มทส. ที่จัดอันดับโดย 

Time Higher Education (THE) 
2) วิเคราะห ์และสังเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดท่ี มทส. ทำ

ได้ดีอยู่แล้ว 
3) นำเสนอคณะทำงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเชิงรุก 
4) นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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4. มาตรการการลดจำนวนนักศึกษาพ้นสภาพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (การประชุมครั ้งที ่ 1/2565 วันที ่ 29 
มกราคม 2565) 
1) ในรายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที ่มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เป็นข้อมูลที ่ได้จากมุมมองของนักศึกษาที ่มี
คะแนนเฉล ี ่ยสะสมต ่ำกว ่าเกณฑ์ เพ ียงกล ุ ่มเด ียว 
มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ในประเด็นอื่น ๆ เพิม่เติม อาทิ 
1.1) ปัจจัยที ่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ำกว่าเกณฑ์ จากมุมมองของคณาจารย์  

1.2) การเทียบเคียงผลจากการวิจัยในเรื่องดังกล่าวกับ
มหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ใกล้เคียงกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่เกิดขึ้น
ส่งผลกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ด้วยหรือไม ่อย่างไร 

2) มหาวิทยาลัยควรนำผลจากการวิจัยและผลจากการ
ว ิเคราะห์ข ้อม ูลของนักศ ึกษาเพิ ่มเต ิมในเช ิ งลึก  
เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา โดยจัดทำแผนรองรับและให้ทุก
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

3) ในการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ดำเนินการเพิ่มเติม ดังน้ี 
3.1) ควรมีการบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อให้

นักศึกษาได้ทบทวนในประเด็นท่ีนักศึกษาไม่เข้าใจ  
3.2) คณาจารย์ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน

ให้สอดคล้องก ับกระบวนการการเร ียนของ
นักศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

3.3) ควรคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
เนื ่องจากนักศึกษามีพื ้นฐานความรู ้แตกต่างกัน
และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาจากระดับ
ม ัธยมศึกษาเป็นระด ับอ ุดมศึกษาอาจทำให้
นักศึกษาปรับตัวไม่ทัน 

4) มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษา และควรจัดให้มีหน่วยให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา 
โดยอาจให้รุ่นพี่นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการให้คำปรึกษาเพิ่มเติม 
เพื่อลดช่องว่างระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ 

5) มหาวิทยาลัยควรมีการตั้งคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการรักษานักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
มีผลการเรียนต่ำใกล้ตกออก แต่ยังมีศักยภาพในการเรียนรู้ 
เพ ื ่อให ้ม ีผลการเร ียนในมหาว ิทยาล ัยด ีข ึ ้น โดยอาจ
ประกอบด ้วย นายกสภามหาว ิทยาล ัยเป ็นท ี ่ปร ึกษา  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพเป็นประธาน 
หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ คณาจารย์ที่ได้รับการรับรอง
จาก UKPSF และผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์เป็นกรรมการ 

4. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานดังนี้ 
1) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพได้เตรียมการนำเสนอ

เป็นวาระเชิงนโยบายต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 แล้ว 

2) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน
การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

3) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน
การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

4) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์โดยส่วน
กิจการนักศึกษา เห็นความสำคัญกับการให้คำปรึกษา
แก่นักศึกษาและได้จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้หอพักซ่ึง
เป็นหน่วยงานท่ีให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาด้านการ
เรียน และการจัดติวโดยมีนักศึกษารุ่นพี่ และศิษย์เก่า
เป็นผู้ติว และมีเจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษารวมถึง
นักศึกษารุ ่นพี ่ให้คำปรึกษาเพิ ่มเติม นอกจากนี้ใน
หอพักนักศึกษายังมีระบบกรรมการหอพักช่วยดูแลให้
คำปรึกษาและรับเร ื ่องจากนักศึกษารุ ่นน ้องเพื่อ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่ด้วย 
นอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกับหัวหน้างานในส่วน
กิจการนักศึกษาเพื่อแจ้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป 

5) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการออกคำสั ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 623/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
ศึกษาแนวทางการลดอัตราการพ้นสภาพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ณ วันที ่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 
เรียบร้อยแล้ว 

4.40 
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5 
 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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มติท่ีประชุม 
1) รับหลักการมาตรการการลดจำนวนนักศึกษาพ้นสภาพ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยให้มหาวิทยาลัยรับ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป  

2) อนุมัติให้นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.
ว ิจ ิตร ศรีสอ้าน) เป็นที ่ปร ึกษาในคณะบุคคลตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 5) 
 

ข้อ 4) 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 ธันวาคม 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) ประชุมร่วมกับหัวหน้างานในส่วนกิจการนักศึกษาเพื่อ

กำหนดแนวทางและกลยุทธ ์
2) แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยงานบริการและพัฒนา

นักศึกษาหอพัก งานศิษย์เก ่าสัมพันธ์ และสมาคม
เทคโนโลยีสุรนารี  

3) ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดและรวบรวมข้อมูล 
4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
5) สรุปผลการดำเนินงาน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 

 

  

5. สร ุปสาระสำค ัญ “ประเทศไทยในอนาคต Future 
Thailand มิติที ่ 3 การศึกษาไทย” (การประชุมครั้งท่ี 
1/2565 วันท่ี 29 มกราคม 2565) 
1) มหาวิทยาลัยควรจัดลำดับความสำคัญจากประเด็นใน

รายงานฉบับสมบูรณ์ “ประเทศไทยในอนาคต Future 
Thailand มิติท่ี 3 การศึกษาไทย” ว่าเรื่องใดมีความ
จำเป็นเร่งด่วน เรื่องใดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เรื่องใด
เกี่ยวกับโรงเรียนสุรวิวัฒน์ เพื่อประกอบในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 5 ปี ที่สอดคล้องกับงานวิจัยน้ี พร้อม
ท ั ้ งกำหนดต ัวช ี ้ ว ัด  เพ ื ่ อ ให ้การดำเน ินการของ
มหาวิทยาลัยเป็นรูปธรรมและมีเป้าหมายท่ีชัดเจน 

2) มหาวิทยาลัยควรศึกษาหาข้อมูลคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
สถานประกอบการต้องการ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการ
ผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
และนำข้อมูลดังกล่าว มานำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

3) มหาวิทยาลัยควรประสานและเชื่อมโยง รวมถึงสำรวจความ
ต้องการของ Eastern Economic Corridor (EEC) ในเรื ่อง
การสร้างคน สร้างบัณฑิต และด้านอื่น ๆ เพื่อดำเนินการ
ตอบสนองความต้องการของ EEC ในเรื่องเหล่าน้ี  

4) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเชิงรุกเกี ่ยวกับจำนวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลดลง 

5) มหาวิทยาลัยควรนำเสนอเรื่องเชิงนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง 
Upskill/Reskill ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

6) มหาวิทยาลัยควรเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ในเรื่อง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ว่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต้องดำเนินการทางด้าน
นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วย 

5. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานดังนี้ 
1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการ

ติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2) ฝ ่ายว ิชาการและประก ันค ุณภาพร ่วมก ับสำน ักว ิชา
วิศวกรรมศาสตร์จัดส่งข้อเสนอโครงการ SANDBOX จำนวน 
2 หลักสูตร  ได้แก่ (1) หลักสูตรวิศวรกรรมศาสตบัณฑิต 
ส าข าว ิ ช าอ ิ เ ล ็ กทรอน ิ ก ส ์ แ ละสมองกลฝ ั งตั ว 
(2) หลักสูตรวิศวรกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิตขั้นสูงและความยั่งยืน 

3) มหาวิทยาลัยโดยสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอขออนุมัติการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
ส่วนหน้า ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ต่อสภา
ว ิชาการ ในการประชุมคร ั ้งท ี ่  5/2565 อันจะเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของ EEC 

4) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพจะได้นำเสนอเป็นวาระเชิง
นโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

5) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพได้เสนอวาระเชิงนโยบาย
ต่อสภามหาว ิทยาลัย ในการประช ุมคร ั ้งท ี ่  9/2565  
เมื่อวันท่ี 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

6) ส่วนแผนงานจะดำเนินการภายหลังจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยจัดส่ง
แผนให้กับกระทรวงตามวันเวลาท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด โดยช่วงระยะเวลาท่ี
กำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการแล้วเสร็จจะอยู่ในช่วง
เดือนสิงหาคม-กันยายน ของทุกป ี

4.71 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
5 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

7) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้มีหน่วยงานของ มทส. ตั้งอยู่ใน
พื้นท่ี EEC เพื ่อความคล่องตัวในการประสานงาน ทั้งนี้ 
ควรศึกษาถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับและความคุ้มค่าร่วมด้วย 

มติท่ีประชุม 
รับหลักการจากสรุปสาระสำคัญรายงานฉบับสมบูรณ์ “ประเทศไทย
ในอนาคต Future Thailand มิติท่ี 3 การศึกษาไทย” ของมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยให้มหาวิทยาลัยรับ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

ข้อ 6) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone : 
แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในเรื่อง การจัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษานั้น มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการ
ได ้2 แนวทาง 
1) การม ี เวท ี ในการแลกเปล ี ่ยนข ้อค ิดเห ็นและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

2) การแจ้งให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ รับทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

ปัจจุบันด้วยปัญหาสถานการณ์โควิดทำให้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนั้นไม่ได้ดำเนินการ
จัดประชุมหรือการจัดสัมมนาเพื่อการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยทางวาจาเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา (Reinvening University) ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  อย่างไรก็ตาม มีแนวทางท่ีสองซ่ึง
มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้เกี่ยวกับการเสนอกระทรวงใน
เรื ่องการจัดกลุ ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ  คือ การแจ้งเรื ่องให้
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
ท้ังน้ี กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจะเป็นไปตามกำหนด
ระยะเวลาที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มีบันทึกแจ้งปฏิทิน
ของการจัดทำแผนท่ีกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดส่งแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศ และ/หรือแผนที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยจะ
สามารถเสนอแนวทางการดำเนินการในเรื่องนวัตกรรมเพื่อการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ได้รับทราบข้อเสนออย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์
อักษรในหนังสือส่งกระทรวงฯ 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
ข้อ 7) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 มกราคม 2566 
รายละเอียด Milestone : 
มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2565 -สำรวจพื้นท่ี ค่าใช้จ่าย ใน
การหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดตั้งหน่วยงานในเขต EEC  

7) มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิศวกรรมศาสตร์โดยประธานหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
และคณะได้เข้าเย ี ่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
(ศูนย์พัทยา) จังหวัดชลบุรี เพื่อสำรวจสถานที่สำหรับ
หน่วยประสานงานหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ในพื ้นที ่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
( Eastern Economic Corridor; EEC) ใ นก า ร จ ั ด ตั้ ง
หน่วยจัดการศึกษาและอบรมในเขตพื ้นที ่ดังกล ่าว  
เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และได้มีการประชุม
หารือการใช้พื้นที่กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เมื ่อวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขณะนี้อยู ่ระหว่างการ
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
ท้ังสองมหาวิทยาลัย 

4 
 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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กันยายน พ.ศ.2565 -สรุปความเป็นไปได้ในการจ ัดตั้ง 
ค่าใช้จ่ายในการขอจัดตั้งหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย 
ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 -จัดทำระเบียบสำหรับ
หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
มกราคม พ.ศ. 2566- เปิดดำเนินงาน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

(3) ประเด็นมติในรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ประเด็น มผีลการดำเนินงาน
และผลการประเมินดังนี ้

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. นโยบายการดำเน ินการขอร ับรองว ิทยฐานะตามกรอบ
มาตรฐานวิชาช ีพด ้านการสอนของสหราชอาณาจักร 
(UKPSF) (การประชุมครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2565) 
1) มหาวิทยาลัยควรนำเรื่อง UKPSF มาพัฒนาในเรื่องการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย ซึ ่งจะส่งผลให้คะแนนทางด้าน 
Teaching ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงขึ้นด้วย 

2) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรในลักษณะชุดวิชา (Module) 
ที่มีการบูรณาการด้านวิชาการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยอาจ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ  ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

3) มหาวิทยาลัยควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่า จะผลักดัน
อาจารย์ให้ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ปีละกี่คน  

4) มหาวิทยาลัยควรมีแผนแม่บทในการพัฒนาคณาจารย์
ด้านต่าง ๆ และมีการกำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน 

5) มหาว ิทยาลัยควรมีการประเม ินผลเช ิงค ุณภาพของ
คณาจารย์ท่ีได้รับการรับรอง UKPSF ว่ามีคุณภาพการสอน
เป็นอย่างไร และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเทียบกับ
ก่อนท่ีจะได้รับการรับรอง 

6) มหาว ิ ทยาล ั ยอาจพ ิ จารณาเป ิ ดสอนหล ั กส ู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงด้านการสอนและการ
สนับสนุนการเรียนรู ้ระดับอุดมศึกษา โดยอาจนำเรื ่อง 
UKPSF เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) ที่สามารถเทียบหน่วยกิตได้ โดย
อาจเปิดหลักสูตรดังกล่าวในสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

7) มหาวิทยาลัยยังคงต้องดำเนินการในเรื่องการรับรอง 
UKPSF ที่ต้องผ่านการรับรองจากสถาบัน Advance 
Higher Education (AHE) ควบคู ่ก ับการดำเนินการ
รับรองโดยมหาวิทยาลัยเอง ดังเช่น ในระดับ Associate 
Fellow ท ี ่ ม ี โ ค ร ง ก า ร ช ื ่ อ ว ่ า  SUT Teaching 
Academics Recognition Scheme (STARS) ซ่ึงยังคง
ต้องดำเนินการต่อไป 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานดังนี้ 
1) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพโดยสถานพัฒนาคณาจารย์

ไดด้ำเนินการดังน้ี 
(1) ได้นำประเด็นเข้าสู ่ที ่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิชาชีพด้านการสอน สถานพัฒนาคณาจารย์ เป็นท่ี
เรียบร้อย โดยมีมติให้ปรับปรุงในรายละเอียดข้อคำถาม 
และมุ่งเน้นการสอนท่ีเป็น Active learning เพิ่มขึ้น  

(2) มีการจัดอบรม STARS 2022 โดยเพิ ่มกลุ ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมท้ังคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

(3) มีการจ ัดอบรม SUTFB2022 โดยอย ู ่ระหว ่างการ
สนับสนุนการส่งสมัคร พร้อมทั้งสนันสนุนการสมัคร
ตรง (Direct Application) และมีคณาจารย์ได้รับการ
รับรองในระดับ FELLOW และ SENIOR FELLOW แล้ว 
16 ท่าน (ตลอดปีงบประมาณ)  

(4) มีหน่วยงานภายนอกเข้าศึกษาดูงานและเชิญคณาจารย์
มหาวิทยาลัยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายด้าน
การพัฒนาคณาจารย์ที ่เกี ่ยวข้องกับกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการสอนและรายงานผลการดำเนินงาน 
รวมถึงให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถเข้าถึง
ผ่านทางเว็บไซต ์http://sutadv.sut.ac.th/sutukpsf 

2) ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการของมหาวิทยาลัย
โดยจัดตั้งสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล แยกจากสำนักวิชา
เทคโนโลยีสังคม ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงคณบดี
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จึงได้ประสานกับรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เพื่อแจ้งต่อคณบดีสำนักวิชา
เทคโนโลยีสังคมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการ
สอนที่เป็น Module ท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะอาจารย์ตาม
กรอบ UKPSF ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน
และทาบทามผู้ท่ีจะเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 



รายงานการตดิตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

                สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.) หน้า 49 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

มติท่ีประชุม 
รับหลักการนโยบายการดำเนินการขอรับรองวิทยฐานะตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร 
(UKPSF) โดยให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

ข้อ 1) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 ตุลาคม 2566 
รายละเอียด Milestone : 
1) ปรับแบบฟอร์มการประเมินการสอนของอาจารย์โดย

นักศึกษาให้สะท้อนสมรรถนะตามกรอบ UKPSF 
2) จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ UKPSF 

แก่คณาจาย์และบุคลกรด้านการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

3) เพิ ่มสัดส่วนของผู ้มีวิทยฐานะในระดับ FELLOW 
HEA ขึ้นไปให้มีจำนวนสูงขึ้น 

4) สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู ้จักด้วยการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรมและผลการดำเนินงานการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ UKPSF 

5) ติดตาม impact ด้านการจัดการเรียนการสอนต่อ
คะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
ข้อ 2) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 ตุลาคม 2566 
รายละเอียด Milestone : 
1) ประสานสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมเพื่อทำความเข้าใจ

ร่วมกันเกี ่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั ้นสูงด้านการสอนที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
อาจารย์ตามกรอบ UKPSF 

2) ศึกษารูปแบบและกำหนดกรอบโครงสร้างหลักสูตร แบบ 
Module เพื ่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียน
เรียน และเก็บสะสมหน่วยกิตได้ 

3) ออกแบบรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent 
Study) ให้เป็น Module โดยมีเป้าหมายเพื ่อพัฒนา 
Reflective Account of Practice (RAP) ประกอบการขอ
รับรองวิทยฐานนะตามกรอบ UKPSF 

4) ออกแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงด้าน
การสอนที่สอดคล้องกับสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ 
UKPSF ร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ในรูปแบบ 
Module 

5) จัดทำร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงด้าน
การสอนที่สอดคล้องกับสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ 
UKPSF ร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

3) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพโดยสถานพัฒนาคณาจารย์
ไดด้ำเนินการดังน้ี 
(1) สถานพัฒนาคณาจารย์ได้ประสานกับผู ้บริหารระดับ

คณบด/ีรองคณดีของสำนักวิชาต่าง  ๆเกี่ยวกับความจำเป็น
และความสำคัญของการวางแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่การ
รับรองวิทยฐานะตามกรอบ UKPSF ในแต่ละระดับ 

(2) ได้ดำเนินการจัดทำรายนามบุคลากรผู้ได้รับการรับรอง
วิทยฐานะในระดับ FELLOW ขึ้นไปของแต่ละสำนักวิชา 
และประสานขอความร่วมมือในการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลืออาจารย์ท้ังในสำนักวิชา และต่าง
สำนักวิชาเข้าสู่การรับรองวิทยฐานะตามกรอบ UKPSF 
โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนบทบาท
การดำเนินงานของอาจารย์พี่เลี้ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

(3) ดำเนินการขอข้อมูลการวางแผนสนับสนุนอาจารย์ให้
เข้าสู่การรับรองวิทยฐานะตามกรอบ UKPSF ในแต่ละ
ระดับของแต่ละสำนักวิชา 

(4) จัดทำร่าง Strategic Objectives และตัวชี ้วัดเพื ่อนำมา
กำหนด Action plan ของแผนพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับการ
รับรองวิทยะฐานะตามกรอบ UKPSF ในภาพรวมเสนอต่อ
ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

(5) กำหนดเป้าหมายจำนวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม
ให้ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบ UKPSF ของ
แต่ละป ีซ่ึงได้รับการบรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2567) 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

4) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปโดยส่วนทรัพยากร
บุคคลไดด้ำเนินการดังน้ี 
(1) ประชุมหารือเมื ่อวันที ่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 

ระหว่างผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าส่วนและหัวหน้า
งานของส่วนทรัพยากรบุคคล เพื่อวางแนวทางการ
จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานของมหาวิทยาลัยท้ัง
พนักงานสายปฏิบัติการและสายวิชาการ 

(2) มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงาน อาทิ 
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยี 
Core Competency ของพนักงาน 

(3) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานครอบคลุมทักษะท่ี
จำเป ็นท ุกด ้านควรจ ัดทำเป ็นคณะทำงานโดย
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน 

(4) ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปเรื่องดังกล่าวเสนอมหาวิทยาลัย 
และดำเนินการต่อไป 

5) สถานพัฒนาคณาจารย์ได้ดำเนินการกำหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการวิจัยในรูปแบบของวิจัยสถาบัน โดยขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการวิจัยฯ และทบทวนตัวแปร
ของการวิจัยให้ชัดเจนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยสถาบนั 

6) ด ้ วยม ีการ เปล ี ่ ยนแปลงร ูปแบบการจ ัดการของ
มหาวิทยาลัยโดยจัดตั้งสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล 
แยกจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบกับมีการ  

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 

 
หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 

2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ข้อ 3) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 ตุลาคม 2566 
รายละเอียด Milestone : 
1) สร้างความเข้าใจกับสำนักวิชาในการวางแผนพัฒนา

อาจารย์เข้าสู่การรับรองวิทยฐานะตามกรอบ UKPSF ใน
แต่ละระดับ 

2) สร้างเครือข่ายอาจารย์พี่เลี้ยงของแต่ลำสำนักวิชาเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือการเข้าสู่การรับรองวิทยฐานะตาม
กรอบ UKPSF 

3) สำรวจจำนวนอาจารย์ที่สำนักวิชาวางแผนให้เข้าสู่การ
รับรองวิทยฐานะตามกรอบ UKPSF ในแต่ละระดับ 

4) จัดทำร่างแผนพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับการรับรองวิทย
ฐานะตามกรอบ UKPSF ในภาพรวม เสนอต่อฝ่าย
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

5) กำหนดเป้าหมายจำนวนอาจารย์ให้ได้รับการรับรองวิทย
ฐานะตามกรอบ UKPSF ของแต่ละปีในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2670) 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 4) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 มกราคม 2566 
รายละเอียด Milestone : 
1) เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 กำหนดคณะทำงาน 
2) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ประชุมคณะทำงานจัดทำ

แนวการจัดทำแผนแม่บท 
3) เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผน

แม่บท 
4) เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 นำเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : -ไม่ระบุ- 
ข้อ 5) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 ตุลาคม 2566 
รายละเอียด Milestone : 
1) กำหนดแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการสอนของ

อาจารย์ก่อนและหลังได้รับการรับ UKPSF ในรูปแบบ
ของการวิจัยระดับสถาบัน 

2) กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย 
3) ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) โครงการวิจัยและนำเสนอต่อ

คณะกรรมการวิจัยสถาบันฯ (เพื่อการอนุมัติ) 
4) เก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลและดำเนินการตามแผน

ดำเนินการวิจัย 
5) สรุปผลการวิจัยจัดทำรายงาน และเผยแพร่ข้อมูลต่อ

ผู้บริหาร (หรือในรูปของบทความวิชาการเพื่อเป็น
ต้นแบบให้มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้นำเป็นแนวทาง) 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

เปลี ่ยนแปลงคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจึง ได้
ประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ เพื่อแจ้งต่อคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
เกี ่ยวกับข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเกี ่ยวกับ 
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการสอน
ที่เป็น Module ที่สอดคล้องกับสมรรถนะอาจารย์ตาม
กรอบ UKPSF ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างดำเนินการประสาน
และทาบทามผู้ท่ีจะเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

7) สถานพัฒนาคณาจารย์ได้ดำเนินการต่ออายุสมาชิกอย่าง
ต่อเนื่องและขอจัดสรรงบประมาณเพื่อการต่ออายุในทุก
ปีงบประมาณ และได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร STARS 
ให้มีความทันสมัยตามข้อกำหนดของสถาบัน Advance HE 
พร้อมทั้งลงนามเห็นชอบโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ข้อ 6) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 ตุลาคม 2566 
รายละเอียด Milestone : 
1) ประสานสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมเพื่อทำความเข้าใจ

ร่วมกันเกี ่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั ้นสูงด้านการสอนที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
อาจารย์ตามกรอบ UKPSF 

2) ศึกษารูปแบบและกำหนดกรอบโครงสร้างหลักสูตร แบบ 
Module เพื ่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียน
เรียน และเก็บสะสมหน่วยกิตได้ 

3) ออกแบบรายว ิ ชา การศ ึ กษาค ้ นคว ้ าอ ิ สระ 
(Independent Study) ให้เป็น Module โดยมีเป้าหมาย
เพ ื ่ อพ ัฒนา Reflective Account of Practice (RAP) 
ประกอบการขอรับรองวิทยฐานนะตามกรอบ UKPSF 

4) ออกแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงด้าน
การสอนที่สอดคล้องกับสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ 
UKPSF ร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ในรูปแบบ 
Module 

5) จัดทำร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงด้าน
การสอนที่สอดคล้องกับสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ 
UKPSF ร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
ข้อ 7) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 ตุลาคม 2566 
รายละเอียด Milestone : 
1) ประสานและดำเนินการด้านการต่ออายุสมาชิกภาพ

ระดับ Strategy Partner กับสถาบัน Advance HE 
2) จัดตั ้งคณะทำงานฯ เพื ่อการปรับปรุงและยกระดับ

หลักสูตรท่ีได้รับรองจาก Advance HE 
3) จัดทำ (ร ่าง) หลักสูตร STARS ที ่ได ้ร ับการปรับปรุง 

นำเสนอต่อ สถาบัน Advance HE เพื่อการรับรองต่อเน่ือง 
4) พัฒนาหลักสูตร STARS plus สำหรับอบรมในระดับ 

Fellow HEA 
5) ดำเนินการจัดอบรมแก่คณาจารย์และบุคลากร

มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการรับรองวิทยาฐานะใน
รูปแบบการสมัครตรงต่อสถาบัน Advanced HE 
และการสมัครผ่านโคงการอบรมของมหาวิทยาลัย 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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2. นโยบายการดำเนินการของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั ้งที ่ 3/2565 วันที ่ 26 
มีนาคม 2565) 
1) โรงเรียนสุรวิวัฒน์ควรติดตามผลการศึกษาของนักเรียน

ที่ไปศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ว่าประสบ
ปัญหารอยต่อจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
จากระดับมัธยมศึกษาเป็นระดับอุดมศึกษาหรือไม่ เพื่อ
ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน
สุรวิวัฒน์ไม่ให้เกิดปัญหาช่วงรอยต่อทางการศึกษา
ดังกล่าว 

2) โรงเรียนสุรวิวัฒน์ควรมีการหารือร่วมกับสำนักวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการและวางแผนแนวทางการ
สอนให้ชัดเจนขึ้น 

3) โรงเรียนสุรวิวัฒน์ควรทำแพลตฟอร์มการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ 

4) โรงเรียนสุรวิวัฒน์ควรวิเคราะห์ว่าจำนวนนักเรียนของ
ประเทศที่น้อยลงในปัจจุบัน เนื่องจากอัตราการเกิด
ลดลงมีผลต่อจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ใน
อนาคตหรือไม่ ทั ้งน้ี เพื ่อหาแนวทางและวางแผน
รองรับเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องน้ีในอนาคต  

5) มหาว ิทยาลัยควรนำผลการต ิดตามน ักเรี ยนของ
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ตามข้อสังเกตข้อ 1) รวมถึงศึกษา
รูปแบบการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสุรวิวัฒน์วา่มี
รูปแบบอย่างไร เพื่อนำมาปรับใช้กับการสอนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้มีผลการเรียนที่ดี
ขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาในชั้นปีท่ี 1 เพื่อลดการตกออก
ของนักศึกษา 

มติท่ีประชุม  
รับหลักการนโยบายการดำเนินการของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยให้มหาวิทยาลัยรับ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานดังนี้ 
1) โรงเร ียนส ุรว ิว ัฒน์ ได ้ข ้อม ูลด ้ านการศ ึกษาต ่อ ใน

ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที ่จบปีการศึกษา 2564 
เรียบร้อยแล้ว 

2) โรงเรียนสุรวิวัฒน์อยู่ในระหว่างการวางแผนเพื่อประสาน
อาจารย์พิเศษจากสำนักวิชา มาร่วมประชุมกับคณะครู 
เพื่อชี้แจงการบริหารและจัดการในรายวิชา การดำเนินการ
จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 หลังจาก
ทราบรายชื่ออาจารย์พิเศษเป็นท่ีแน่นอนแล้ว 

3) ปัจจุบันโรงเรียนสุรวิวัฒน์ได้ใช้ระบบ SUT-eLearning 
ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ครูสามารถลงสื่อการเรียน
การสอน ทำการทดสอบได้ ผนวกกับปัจจุบัน โรงเรียนใช้
ระบบ Next school ที ่รองร ับการลงทะเบ ียนว ิชา  
การติดตามงานนักเร ียน การเช็คชื ่อนักเรียนเข ้ามา  
ลาสายออนไลน์ บันทึกการเรียนการสอน การรายงาน
ความประพฤตินักเรียนผ่านระบบ ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง
ผู้ปกครอง นักเรียนและครู ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2565 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการจะกำหนดนโยบายให้ครูเข้าไปใช้งาน 
Next School 100% เพื ่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ติดตามและการประเมินผล ในปีการศึกษา 2566 ฝ่าย
วิชาการ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มีแผนที ่จะประชุมหารือ
ภายใน ดำเนินการทำเว็บไซต์รวบรวมสื่อการสอนครู 
คลิปการสอนแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4) โ รง เร ี ยนส ุ รว ิ ว ัฒน ์ ได้ ศ ึ กษาผลกระทบด ้ านการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยจาก
รายงานและบทความต่าง ๆ พบว่า ประเทศไทยมีอัตรา
การเกิดที ่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับการเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลให้จำนวนนักเรียนลดลงซึ่งจะ
เห ็นได ้จากข ้อม ูลสถ ิต ิด ้านการศ ึกษาในภาพรวม
ระดับประเทศ สำหรับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จากผลการสำรวจ
ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษา
จากปีการศึกษา 2562, 2563 และ 2564 การลดลงของ
จำนวนนักเรียนมีผลกระทบโดยตรงกับจำนวนนักเรียน
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ดังน้ันโรงเรียนจึงได้มีการวางแผนด้าน
การจัดการหลักสูตรให้รองรับความต้องการโดยการ
วางแผนเป ิดห ้อง เร ียนพ ิ เศษรองร ับน ักเร ียนท ี ่มี
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการ
ปรับปรุงแผนในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกท่ีมุ่ง
กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน อีกทั้งมีการวางแผนด้านการ
หารายได้นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น  
การบริหารสินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

5) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพเตรียมนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในวาระเชิงนโยบายเร ื ่องมาตรการลด
จำนวนนักศึกษาตกออก ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

3. นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะใน
ศตวรรษที ่ 21 (การประชุมครั ้งที ่  6/2565 วันท่ี 27 
กรกฎาคม 2565) 
1) มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญในเรื่องน้ี โดยกำหนดเป็น

เป้าหมายหลักในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย และควร
หาแนวทางในการเพิ ่มจำนวนนักศึกษาในด้านการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้มีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม 

2) การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ควรปลูกฝังให้นักศึกษา
ตระหนักว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกับตัวนักศึกษาเอง โดย
อาจให้นักศึกษาเป็นผู ้ เสนอด้วยตนเองว่าต้องการ
พัฒนาทักษะในด้านใด 

3) การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอาจให้นักศึกษา
ต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงควรสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการพัฒนาในด้านน้ี 

4) มหาวิทยาลัยควรนำผลการประเมินนักศึกษาไปสู่การ
พัฒนาทักษะของนักศึกษาให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นคุณภาพ 
รวมถึงควรมีการประสานกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง 
เพื่อรับทราบผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
มทส. และนำข้อมูลมาพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และต่อยอดไปสู่การ
วิจัยสถาบันต่อไป  

5) การประเม ินทักษะแต่ละด้านที ่ เข ้าร ่วมก ิจกรรม 
นอกจากการประเมินตนเอง และการประเมินโดยผู้จัด
ก ิจกรรมแล้ว อาจให้มีการประเมินโดยเพื ่อนของ
นักศึกษาร่วมด้วย 

6) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การรายงานผลการวิเคราะห์สะท้อนคิดของนักศึกษา ท้ัง
ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา และหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยนำผลมาใช้ใน
การพัฒนานักศึกษาในรุ่นต่อไป ซึ่งจากผลวิเคราะห์ที่ได้มี
ส ่วนเก ี ่ยวข ้องก ับเร ื ่องการพ ัฒนาหล ักส ูตร ด ังน้ัน 
มหาวิทยาลัยควรบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ กับสำนักวิชาต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิด
การดำเนินงานท่ีซ้ำซ้อนกัน 

7) กระทรวงการอ ุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์  ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม (อว.) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดทำเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยอาจมีจำนวนหน่วยกิตสำหรับ
รายวิชาศึกษาทั่วไปลดลง มหาวิทยาลัยควรติดตามใน
เรื่องนี้ด้วย และหากในอนาคตมีการปรับปรุงในเรื่องน้ี 
มหาวิทยาลัยควรให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นใน
ส่วนของการพัฒนาทักษะของนักศึกษา 

8) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดทำ Application สำหรับการ
ประเมินที่เกี ่ยวข้องกับบุคลากรและนักศึกษา โดยปรับ
รูปแบบการประเมินประจำปีที ่มีหัวข้อการประเมินใน
ปริมาณท่ีมาก เป็นการประเมินแบบรายสัปดาห์ท่ีหัวข้อการ
ประเมินลดลง ซ่ึงจะช่วยให้ได้รับข้อมูลท่ีเป็นจริงมากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานดังนี้ 
1) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มีแผนปฏิบัติงาน

ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที ่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
ความเป็นผู้ประกอบการให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเสริมสร้าง
ทักษะการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตให้ก ับนักศึกษาด้วย โดย
ดำเนินการวางแผนและติดตามการบันทึกกิจกรรมภายหลัง
จากท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนแบบ onsite แล้ว
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลการพัฒนานักศึกษาตาม
กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัด และกิจกรรมท่ีชมรมนักศึกษาได้
จัดเก็บข้อมูลจากจำนวนนักศึกษาที ่ทำกิจกรรมตลอด 
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,000 คน และเมื่อมีการเรียน
แบบ onsite ในปีการศึกษา 2565 และระบบประเมินออนไลน์
แล้วเสร็จจะส่งเสริมให้มีการประเมินจำนวนมากขึ้น 

2) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับดำเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในการปลูกฝังให้นักศึกษาได้
ตระหนักว่าเป็นเรื่องที่นักศึกษาจะได้รับประโยชน์เมื่อ
สำเร็จการศึกษาแล้วต่อไป 

3) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับดำเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมให้นักศึกษา
ต่างชาติที ่ได้รับทุนของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาไทย
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษด้วย โดยให้นักศึกษาหอพักที่เป็น
นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยได้จับคู่ทำกิจกรรม
ร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมชมรม
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 

4) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก ่าสัมพันธ์ม ีการให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบประเมินความพึงพอใจหลังการ
เข้าร ่วมกิจกรรมทุกครั ้ง และมีการมอบนโยบายให้
หน่วยงานในกำกับดำเนินการว ิเคราะห์สะท้อนคิด 
(Reflection) หลังการทำกิจกรรมและการประเมินใน
การประช ุมห ัวหน ้างานส ่วนก ิจการน ักศ ึกษาและ
มอบหมายหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา หัวหน้างานแนะแนว
และพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
ทำการเก็บข้อมูลทุก ๆ 3 เดือน เพื่อติดตามพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง พบว่าพัฒนาการของนักศึกษาสูงขึ้นจาก
เดิม และนำผลการประเมินมาพัฒนากิจกรรมที่จะจัดขึ้น
ในปีงบประมาณถัดไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มี
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ทุกระดับการศึกษาในทุกปีการศึกษาอีกด้วย 

5) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับดำเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 

2.50 
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1 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

9) มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการเรื่องภาวะซึมเศร้าของ
นักศึกษาในเชิงรุก เพื่อให้สามารถคัดกรองนักศึกษาได้
ตั้งแต่กลุ่มผู้ท่ียังอยู่ในระดับอาการไม่รุนแรง และรักษา
ได้อย่างทันท่วงที โดยในเบื ้องต้นอาจประสานกับ
โรงพยาบาลทางด้านจิตเวชประจำจังหวัด เพื ่อขอ
แบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า รวมถึงควร
กำหนดมาตรการในการรักษาความลับของผู้ป่วยที่รับ
การรักษาอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกไว้วางใจและ
ปลอดภัยท่ีจะไม่ให้ผู้อื่นรับรู้ข้อมูลในส่วนน้ี 

มติท่ีประชุม   
1) รับหลักการนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษา

ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามท่ีเสนอ  
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ดำเนินการต่อไป 

6) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการดังน้ี 
(1) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์โดยศูนย์ 

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ดำเนินการเก็บข้อมูล
และให ้ข ้อสะท ้อนค ิดอย ่างเป ็นระบบและจะ
ประสานงานกับสำนักวิชาเพื่อให้รับทราบข้อมูลและ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

(2) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพรับข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย โดยจะนำความคิดเห็นจากนักศึกษา
สหกิจศึกษาอันเป็นประโยชน์ส่งให้แก่ประธานหลักสูตร
นำไปปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป 

7) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้เสนอวาระ (ร่าง) 
รูปแบบเล่มหลักสูตร มคอ.2 ระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ ่งเสนอโครงสร้างการจัดทำ
หลักสูตรของ มทส. โดยหมวดศึกษาทั่วไป มีจำนวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ไตรภาค) ต่อสภาวิชาการ 
ในการประชุมครั้งท่ี 9/2565 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2565 

8) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการดังน้ี 
(1) ฝ่ายทร ัพยากรบ ุคคลและบร ิหารทั ่วไปม ีการ

ดำเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผล ระบบการ
รับข้อเสนอแนะ และระบบการรับข้อร้องเรียนการ
ทุจริตแล้วดังน้ี 
(1.1) การประเมินที่เกี ่ยวข้องกับบุคลากรแยกเป็น 

การประเมินผลตามสายงาน ได้แก่ การประเมิน
สายวิชาการและการประเมินสายปฏิบัติการ  
ซึ ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบการประเมิน
เป็นไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

(1.2) มหาวิทยาลัยมีระบบการรับข้อเสนอแนะ 
ผ ่ านช ่ อ งทางออนไลน ์  หน ้ า เ ว็ บ ไซต์
มหาวิทยาลัย ดูแลโดยส่วนประชาสัมพันธ์ 

(1.3) มหาวิทยาลัยมีระบบการรับข้อร้องเรียนการ
ทุจริตดูแลโดยส่วนทรัพยากรบุคคล 

(2) ฝ ่ายพ ัฒนาน ักศ ึกษาและศ ิษย ์ เก ่ าส ัมพ ันธ ์ รั บ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ มาพิจารณาการปรับรูปแบบ 
วิธีการการประเมินให้มีความเหมาะสมต่อไป 

9) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับดำเนินการ 
ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา
และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื ่อเฝ้า
ระวังปัญหาสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ รวมถึงมีการตั้งกลุ่มไลน์
ซึ ่งประกอบด้วยบุคลากร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาล มทส. และหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นของจังหวัดร่วมด้วยเพื่อดำเนินการเชิงรุก
ในด้านการป้องกัน คัดกรองและดูแลนักศึกษาต่อไป 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

  

เร่ืองเชิงนโยบาย (ต่อ) 
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4.2. ผลการดำเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องอื่น ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย   

4.2.1 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวม 59 ประเด็น (สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มี 34 ประเด็น/ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 8 ประเด็น/ในรอบครึ่งหลังของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 17 ประเด็น) 
(1) ประเด็นมติสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 34 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 

ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สำหรับอีก 17 ประเด็น มีผลการดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ขออน ุม ัต ิ  (ร ่ าง) รายงานผลการประ เม ินตน เอง  
ปีการศึกษา 2558 มทส. และรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 
2558 มทส.  (การประช ุมคร ั ้ งท ี ่  6/2559 ว ันท ี ่  26 
พฤศจิกายน 2559) 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาพัฒนาระบบการประเมินใน
ภาพรวม โดยให้ครอบคลุมและมีความเชื่อมโยงระหว่างการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินด ้านการเงิน 
(Financial)  และการประ เม ิ นด ้ านการดำ เน ิ น ง า น 
(Performance) 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 

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

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 2 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 มีนาคม 2563 
รายละเอียด Milestone : 
1) ทำร่าง TOR  
2) แต่งตั้งคณะทำงานพิจาณาร่าง TOR 
3) จัดซ้ือจัดจ้างเพื่อพัฒนาระบบ 
4) ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ 
5) รับมอบระบบและอบรมการใช้งาน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

1. มหาวิทยาลัยโดยสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (MIS) ได้ดำเนินการร่วมกับส่วนส่งเสริม
วิชาการ (สสว.) ดำเนินการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร AUN-QA และเพิ่มเติม
ฟีเจอร์อย่างต่อเนื่องดังน้ี 
การประเมินด้านการเงิน (Financial) ส่วนการเงินและบัญชี
ได้ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว และ
กำลังดำเนินการเก็บความต้องการตาม Terms of Reference 
(TOR) จากผู้พัฒนาระบบซึ่งได้ประชุมร่วมกับส่วนแผนงาน 
ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนพัสดุ และส่วนทรัพยากรบุคคล 
เพื่อให้ได้ภาพรวมขั้นตอนทำงานท้ังหมด ในงานงบประมาณ
รายรับ งบประมาณรายจ่าย งานเงินรับ งานเงินจ่าย เจ้าหน้ี/
ลูกหน้ี งานการเงินนักศึกษา งานบัญชี งานพัสดุ งานจัดซ้ือจัด
จ้าง งานตรวจรับ งานต้นทุนต่อหน่วย งานเงินเดือน และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยได้ทำสัญญาจ้างทำการพัฒนาระบบ
บริหารการเงินการคลังใหม่กับบริษัท เขดคามสยาม จำกัด 
ตามสัญญาเลขที่ 231/2565ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 
โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทั้งนี ้ เนื ่องจากมีความเกี ่ยวข้องกับ
หลายส่วนงานและเพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดย
สมบ ูรณ ์  MIS จ ึงดำเน ินการเป ็นผ ู ้ประสานในระหว ่าง
ดำเนินการพัฒนา 
การประเมินด้านการดำเนินงาน (Performance) สถาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)  
ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล ดำเนินการพัฒนาระบบกรอก
ภาระงานสายวิชาการ เพื่อช่วยสนบัสนุนข้อมูลรายละเอียด
งานด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการให้สามารถใช้
ข้อมูลการดำเนินการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมา
บันทึกให้อัตโนมัติ โดยดึงข้อมูลผ่านทาง API จากหน่วยงาน
ต้นทาง เช ่น REG, ส่วนทร ัพยากรบุคคล , ศูนย ์ว ิจ ัย ,  
ส่วนสารบรรณและนิติการ เป็นต้น เพื่อประหยัดเวลาใน
การบันทึกงาน เป็นมิตรต่อผู ้ใช ้ และแก้ปัญหาข้อมูล 
ไม่ถูกต้อง และการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน 

3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   
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2. รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(การประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 23 กันยายน 2560) 
มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนระยะยาว ทั้งแผนการลงทุน
และแผนการคืนเงินของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานสถานะการเง ินของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีตามท่ีเสนอ 
2) ให ้มหาว ิทยาลัยร ับข ้อส ัง เกต/ข ้อเสนอแนะเพื่อ

พิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 4 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาสท่ี 4/2563 (30 กันยายน 2563) 
รายละเอียด Milestone : 
1) ออกหนังสือติดตามและแจ้งหนี้ให้หน่วยวิสาหกิจ

ทราบเพื ่อดำเนินการชำระหนี ้ให้ เป็นไปตามท่ี
กำหนดไว้กับมหาวิทยาลัย 

2) จ ัดทำบันทึกเพ ื ่อเร ่งร ัดให้ชำระหนี ้ตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

3) เสนอรายงานผู ้บริหารให้พิจารณาหากไม่เป็นตาม
กรอบระยะเวลา และแผนบริการท่ีเสนอไว้ 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทบทวนทิศทางการ
พ ัฒนาโรงพยาบาลมหาว ิทยาล ั ยเทคโนโลย ี ส ุ รนารี   
ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2568) ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันท่ี 26 
มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
คร ั ้งท ี ่  5/2565 เม ื ่อว ันเสาร ์ท ี ่  25 มิถ ุนายน พ.ศ. 2565  
เรียบร้อยแล้ว 

5 

3. รายงานผลการศึกษาดูงานและเจรจาความร ่วมมือ
ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการสอนและสนับสนุนการ
เรียนรู้กับ Higher Education Academy มหาวิทยาลัย 
Huddersfield และ มหาวิทยาลัยเปิด ประเทศสหราช
อาณาจักร (การประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560) 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาต่อยอดการดำเนินโครงการ STARS 
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของประเทศในการจัดอบรมด้านการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามมาตรฐาน UKPSF 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือ

ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้
กับ Higher Education Academy มหาวิทยาลัย Huddersfield 
และมหาวิทยาลัยเปิด ประเทศสหราชอาณาจักร 

2) ให ้มหาว ิทยาลัยร ับข ้อส ัง เกต/ข ้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาดำเนินการต่อไป 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 4 คะแนน) 

3. มหาว ิทยาล ัยโดยฝ่ายว ิชาการและประก ันค ุณภาพได้
ดำเนินการโดยสถานพัฒนาคณาจารย์ดังน้ี 
1) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร STARS อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน

เป็นปีที ่ 5 ปัจจุบันคือ STARS 2022 และได้กำหนดเป็น
เงื่อนไขสำหรับอาจารย์บรรจุใหม่ท่ีต้องเข้ารับการอบรม 

2) มีสัดส่วนผู้ได้วิทยฐานะด้านการสอนในระดับตั้งแต่ Fellow 
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 19.64  
(ไตรมาสที ่ 1 จำนวน 7 คน/ ไตรมาสที ่ 2 จำนวน 3 คน/ 
ไตรมาสท่ี 3 จำนวน 1 คน) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี
ผู้ท่ีได้รับรองวิทยฐานะด้านการสอนตั้งแต่ระดับ Fellow HEA 
ข ึ ้นไปทั ้งส ิ ้นจำนวน 67 คน เพิ ่มข ึ ้นจากปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวน 56 คน และ FDA ยังมีการจัดอบรม 
SUT Fellowship Brotherhood 2022 เม ื ่ อว ั นท ี ่  28-29 
มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผลการ
อบรม และการสมัครขอรับรองวิทยฐานะตั้งแต่ระดับ Fellow 
HEA ขึ้นไป ซ่ึงคาดว่าโครงการน้ีจะส่งผลให้มีจำนวนอาจารย์ท่ี
ได้รับรองวิทยฐานะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
3 ป ี(พ.ศ. 2562-2564) 
รายละเอียด Milestone :  
1) ส่งเสริมให้เกิดการอบรมหลักสูตร STARS ต่อเนื ่อง

อย่างน้อย 3 ปี และกำหนดให้เป็นเงื ่อนไขต้องขอ
รับรองวิทยฐานะของคณาจารย์บรรจุใหม่ ของ มทส. 

2) เพิ ่มสัดส่วนของคณาจารย์ผู ้ได้ร ับการรับรองวิทย
ฐานะให้อยู่ในระดับ Fellow ขึ้นไปให้มากขึ้น 

3) จัดทำความร่วมมือเพื่ออบรมคณาจารย์ผู ้ได้รับรอง
วิทยฐานะให้เป็นผู้ประเมินและถ่ายทอดความรู้ตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

4) ประสาน เจรจาเพื่อขยายขอบเขตหลักสูตร STARS 
ให้สามารถรับรองวิทยฐานะได้ในระดับ Fellow 

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

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

3) สถานพัฒนาคณาจารย์ได้มีความร่วมมือกับ Advance HE 
ในฐานะสมาชิกยุทธศาสตร์ (Strategic member) อย่าง
ต่อเนื ่อง และภายหลังเสร ็จสิ ้นการจัดอบรมหลักสูตร 
STARS แต่ละครั้ง ได้จัดให้มีกิจกรรม STARS EXTERNAL 
MODERATION ร่วมกับผู ้ทรงคุณวุฒิจาก Advanced HE 
เพ ื ่อร ับคำปร ึกษา แนะนำ และข ้อม ูลการสะท ้อน
ประสิทธิภาพการสอนและหลักการประเมินวิทยฐานะตาม
หลักสูตรของผู้ประเมินภายในของมหาวิทยาลัย รวมถึงใช้
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
Advanced HE กับผ ู ้ประเม ินและพี ่ เล ี ้ยงทุกท่านของ
มหาวิทยาลัย นอกจากน้ีสถานพัฒนาคณาจารย์ได้เรียนเชิญ
คณาจารย์ผู ้ได้ร ับการรับรองวิทยฐานะในระดับสูงกว่า 
AFHEA เป็นผู้ประเมินภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด
เครือข่ายการอบรมอย่างต่อเน่ือง 

4) สถานพัฒนาคณาจารย์ได้ประสานเจรจากับผู้ประสานงาน
ของสถาบัน Advanced HE เพื ่อขยายขอบเขตหลักสูตร 
STARS เป็น STARS plus ให้สามารถรับรองวิทยฐานะได้ใน
ระดับ FELLOW เริ ่มจากการรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีของหลักสูตร STARS ต่อสถาบัน Advance HE 
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ติดต่อกันเพื่อการขอรับรอง
หลักสูตร (STARS reaccreditation) ในปี พ.ศ. 2565 ซ่ึง
เป็นเงื่อนไขหน่ึงในการพัฒนาหลักสูตร STARS plus (ระดับ 
Fellow HEA) โดยสถานพ ัฒนาคณาจารย ์ ได ้ จ ั ดตั้ ง
คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรเพื ่อเสร ิมสร้างสมรรถนะ
อาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร 
(UKPSF) เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานดังกล่าว และสถาน
พ ั ฒนาคณาจารย ์ ได ้ ร ั บความอน ุ เ คร าะห ์ จ าก 
รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข เป็นผู้ประสานงาน
ก ับ Mr.Ian Hall (Head of International Membership, 
AHE) และคาดว่าจะเริ่มมีการพัฒนาหลักสูตร STARS plus 
ร่วมกับ Advanced HE ในต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 

5) สถานพัฒนาคณาจารย์ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
STARS ผ่านทาง website การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก และในโอกาสอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม 
เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้และเกิดการยอมรับว่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแรกที่พัฒนาหลักสูตรอบรม
สมรรถนะอาจารย ์ตามกรอบ UKPSF ระด ับพ ื ้ นฐาน 
(Associate Fellow HEA) ที ่ได้มาตรฐานเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย หล ั งจากน ั ้นได ้สร ้ างความร ่วมม ือกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อร่วม
พัฒนาหลักสูตร SMART ให้กับผู้รับการอบรมเพื่อการรับรอง
วิทยฐานะในระดับ Associate Fellow HEA นอกจากน้ีภายใต้
ความร่วมมือระดับประเทศผ่านการเป็นสมาชิกสมาคม ควอท. 
และ สกอ. ได้เปิดโอกาสให้สถานพัฒนาคณาจารย์มีบทบาทใน
การส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับ 
Senior Fellow HEA เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรม และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนากรอบสมรรถนะอาจารย์ในระดับชาติ 
(Thailand PSF) อีกด้วย 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

4. ขออนุมัติผู ้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 
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 โดยการทำวิจัย
ติดตามบัณฑิต (Tracking Research) 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ...  
2) ให้มหาว ิทยาลัยร ับข ้อส ังเกต/ข ้อเสนอแนะ เพื่อ

พิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 3 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 (การวิจ ัยสถาบันเร ื ่องนี ้ เป็น
การศึกษาระยะยาว (longitudinal study) โดยจะเก็บ
ข้อมูลทุก 1 ปี, 3 ปี และ 5 ปี)  
รายละเอียด Milestone : 
1) ประสานงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อ

ขอข้อมูลจากฐานข้อมูลศิษย์เก่าด้านความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพของศิษย์เก่า มทส. ครั้งท่ี 1 (ศิษย์เก่าเริ่มบันทึก
ข้อมูลในระบบครั้งแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2) ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลด้านความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
เพื่อประกอบการทำวิจัย 

3) ประสานกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา 
ในการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าเข้าปรับปรุงข้อมูลเก่า
ให้สมบูรณ์และปรับปรุงข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการทำงาน เช่น เลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนงานใหม่ 
สถานท่ีทำงานใหม ่เป็นต้น 

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

5) ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลด้านความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพเมื ่อสิ ้นปีที ่ 3 และดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อประกอบการทำวิจัย 

6) สุ่มตัวอย่างศิษย์เก่าเพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกในบาง
ประเด็น (Focus Group)  

7) จัดทำรายงานการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพของศิษย์เก่า มทส. 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
 

4. มหาว ิทยาล ัยโดยฝ ่ายย ุทธศาสตร์ และงบประมาณได้
ดำเนินการดังน้ี 
1) ข้อมูลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปัญหาอุปสรรค คือ ไม่มี

ข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
2) แนวทางดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่มีประเด็น

คงค้าง คือ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา  
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Alumni Database ระยะท่ี 2 
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ ื ่อพ ัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า มทส. ให้มีความทันสมัยและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย สามารถนำข้อมูลไปใช้งาน
ได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเป็น
ศูนย์ข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้เพิ่มการจัดเก็บ
ข้อมูลภาวะการมีงานทำ และข้อมูลความก้าวหน้าของ
บัณฑิตเข้าไปด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จำเป็นต้อง
ชะลอการทำวิจัยสถาบันเรื่องน้ีไว้ก่อน 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

5. ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562)  
(การประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562) 
ทบทวนภาระงานของคณาจารย์และนักวิจัยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

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

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื ่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 3 คะแนน) 
 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone : 
ไตรมาสท่ี 1 : ยกร่างภาระงานและประชาพิจารณ์ 
ไตรมาสท่ี 2 : เสนอสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใช้ 
ไตรมาสท่ี 4 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงภาระงาน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 3   

5. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป 
ส่วนทรัพยากรบุคคลและสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ
กรอกภาระงาน ขณะนี ้อยู ่ระหว่างทดสอบระบบกรอก
ข้อมูลและแก้ไข User Interface ให้มีความสมบูรณ์ และ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานโดยมีกำหนดแนะนำระบบ
กรอกภาระงานในวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

3 

6. ขออนุมัต ิข ้อเสนอโครงการ เร ื ่อง “โครงการจัดตั ้งสถาบัน
เทคโนโลยี ไทย-จีน แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Thai-
China Technology Academy @SUT)” (การประชุมครั้งท่ี 
1/2563 วันท่ี 25 มกราคม 2563) 
1) โครงการที่จะเสนอจัดตั้งสถาบันฯ ควรมีวัตถุประสงคท่ี์

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี พ.ศ. 2533 ท่ีกำหนดให้การปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

2) มหาวิทยาลัยควรกำหนดแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ ่าย
งบประมาณ และผลลัพธ์ที่จะได้รับจากโครงการฯ รวมถึงการใช้
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการฯ ให้ชัดเจน โดย
อาจนำข้อมูลจากนโยบายของรัฐในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC) มาร่วม
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ให้เป็น
รูปธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

3) เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศจีนมีอิทธิพลในโลกปัจจุบันมาก ดังน้ัน มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาดำเนินการดังน้ี 
3.1) ให้ความสำคัญกับการสอนภาษาจีนมากขึ้นเพื ่อพัฒนา

ทักษะการสื่อสารให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยโดยสามารถสื่อสารกับผู้ประกอบการและ
เรียนรู ้เทคโนโลยีจากประเทศจีน เพื ่อนำมาปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี หรือสร้างเป็นนวัตกรรมได ้

3.2) ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับบริษัทที ่มี
ศักยภาพของประเทศจีน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองความต้องการ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างทันท่วงที 

6. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพจะนำ
หารือโครงการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยี ไทย-จีน ซ่ึงเป็นเรื่อง
เชิงนโยบายของผู้บริหารต่ออธิการบดีต่อไป 

4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.) หน้า 60 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

3.3) การเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศจีน ควรนำไปสู่การ
พัฒนาประเทศที ่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย เช่น  
การท่องเท่ียว อุตสาหกรรมอาหาร และการบริการ เป็นต้น 

4) มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบข้อความภาษาอังกฤษในเอกสาร
ข้อเสนอโครงการให้ถูกต้อง 

5) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาบรรจุเรื ่องการดำเนินงานของ
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี ไทย-จีน แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นวาระเชิงนโยบาย 

มติท่ีประชุม 
รับหลักการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี ไทย-จีน แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (Thai-China Technology Academy @SUT) ตามร่าง 
ที่เสนอ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นไปดำเนินการ
ปรับปรุงโครงการฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 1 คะแนน) 

กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
31 กรกฏาคม 2563 
รายละเอียด Milestone :  
1) ปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 
2) นำเสนอโครงการท่ีปรับตามข้อ 1 เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
3) รับโครงการไปดำเนินการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-จีน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

  

7. ขออนุมัติ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (การประชุม (ลับ) วันท่ี 25 มกราคม 2563) 
มหาวิทยาลัยควรศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการขึ้นเงินเดือน
ตามผลการปฏิบัติงาน (Performance) และการขึ้นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพตามสภาวะเศรษฐกิจของพนักงานมหาวิทยาลัยรวมถึง
อธิการบดีในปีงบประมาณถัดไป และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ทันกับการประเมินตามกรอบเวลาท่ีกำหนด 
มติท่ีประชุม 
1) อนุม ัต ิสร ุปผลการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของ

อธ ิ ก า รบด ี มห าว ิ ทย าล ั ย เ ทค โ น โ ลย ี ส ุ ร น า รี   
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม (ร่าง) สรุปผลการประเมินฯ 
ท่ีเสนอ และแจ้งผลให้อธิการบดีได้รับทราบต่อไป 

2) อนุมัติการขึ้นเงินเดือนประจำปีของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...... 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 3 คะแนน) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2563 
รายละเอียด Milestone : 
ไตรมาสท่ี 3 : เสนอขอความเห็นชอบและขออนุม ัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน 
ไตรมาสท่ี 4 : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นเงินเดือน
ของพนักงาน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

7. มหาว ิทยาลัยโดยฝ่ายทร ัพยากรบ ุคคลและบร ิหารท ั ่ วไป 
ส่วนทรัพยากรบุคคลและสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้ร่วมกันพัฒนาระบบกรอก
ภาระงาน ขณะน้ีอยู่ระหว่างทดสอบระบบกรอกข้อมูลและแก้ไข 
User Interface ให้มีความสมบูรณ์ และอำนวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งานโดยมีกำหนดแนะนำระบบกรอกภาระงานในวันท่ี 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2565 

3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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8. ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจาก
ผลการดำเนินงานของเทคโนธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(การประชุม (ลับ) วันท่ี 21 มีนาคม 2563) 
1) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ระบบบัญชีของหน่วยวิสาหกิจให้

ชัดเจน เพื ่อใช้ประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
บำเหน็จรางวัลของหน่วยวิสาหกิจ โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายให้
รวมต้นทุนแฝงในการดำเนินกิจการ (Overhead Cost) ต้นทุนการ
ดำเนินการ (Operation Cost) และค่าสถานที ่ที ่มหาวิทยาลัย
จัดสรรให้หน่วยวิสาหกิจ รวมถึงค่าแบรนด ์มทส. ด้วย  

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
บำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ
อื่นที่ยังไม่มีผลกำไรด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ
บุคลากรท่ีสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ตามเป้าหมาย 

3) มหาวิทยาลัยควรสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเรื่อง 
การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วย
วิสาหกิจให้กับประชาคมของมหาวิทยาลัยให้เข้าใจตรงกัน 

4) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรศึกษาและกำหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของ
หน่วยวิสาหกิจทุกแห่งให้ชัดเจน โดยจัดทำเป็นระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ หรือประกาศ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ ก่อนการจัดสรรจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลในครั้งต่อไป  

มติท่ีประชุม  
1) อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผล

การดำเนินงานของเทคโนธานีตามท่ีเสนอ เฉพาะในครั้งน้ี 
2) อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงาน

ของเทคโนธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ..... 
3) ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลศึกษาและกำหนด

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงาน
ของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติก่อนนำไปใช้ในอนาคต ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

4) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป  

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 1)-2) ได้ 4 คะแนน 
ข้อ 3)-4) ได้ 3 คะแนน)) 

ข้อ 3)- 4) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
31 ธันวาคม 2563  
รายละเอียด Milestone :  
ไตรมาสที่ 3 : จัดทำคำสั่งแต่งตั ้งคณะทำงานกำหนด

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัล
จากผลการดำ เน ิ นง านของหน ่ วย
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ไตรมาสท่ี 4 : ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัล
จากผลการดำ เน ิ นง านของหน ่ วย
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ไตรมาสท่ี 1/2564 : นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จ
รางว ัลจากผลการดำเน ินงานของหน่วย
วิสาหกิจให้กับประชาคมของมหาวิทยาลัย 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 3  

8. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการดังน้ี 
1)-2)  มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป 

ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข ้อเสนอแนะโดยได้
นำเสนอเป็นวาระสืบเน่ือง เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื ่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเงินบำเหน็จรางวัลจาก
ผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ (เทคโนธานี) 
ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 การประชุม
คณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 
5/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมี
มติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีตามที่เสนอ โดยมอบฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
บริหารทั่วไปและเทคโนธานี ดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
บริหารทั่วไป ได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมคร ั ้งท ี ่  5/2565 ว ันเสาร ์ท ี ่  25 มิถ ุนายน  
พ.ศ. 2565 โดยได้รับการอนุมติัเรียบร้อยแล้ว 

3)-4)  มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป
ได ้ดำเน ินการหาร ือร ่วมก ันระหว่างฝ ่ายการเงิน 
ทร ั พย ์ ส ิ น  และว ิ สาหก ิ จ  และงานน ิ ต ิ ก า ร  
ถึงแนวทางที ่จะดำเนินการเมื ่อว ันที ่ 11 สิงหาคม  
พ.ศ. 2565 และได้หาร ือร ่วมก ับท่านอธ ิการบดี   
เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาแนวทาง
ดำเนินการต่อไป 

4 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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9. ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  
(การประชุมครั้งท่ี 5/2563 วันท่ี 27 มิถุนายน 2563) 
1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563 
โดยมีองค์ประกอบดังน้ี 
(1) กรรมการจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
(2) กรรมการจากมหาวิทยาลัยที ่มีตำแหน่งทางวิชาการ

ระดับ ศาสตราจารย์  เนื ่องจากไม่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องในเรื่องน้ี 

(3) กรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับใช้
สังคมและการนำผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ 

2) มหาว ิทยาล ัยควรศ ึกษาประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และจัดทำหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยมิให้ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

3)  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั ้งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในกำกับของ
รัฐอื่นด้วย 

มติท่ีประชุม 
1) มอบอธิการบดีพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะข้อ 1) และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการปรับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั ้งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563 และนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป 

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 3 คะแนน) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
31 พฤษภาคม 254 
รายละเอียด Milestone :  
ไตรมาสท่ี 4/2563 : แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ แทน
ฉบับ พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที่ 1/2564 : รอผลการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารยรองศาสตราจารย์ แทนฉบับ  
พ.ศ. 2563 ของ ก.พ.อ. เน ื ่องจาก ก.พ.อ.
ประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 โดยจะ
ตั้งคณะทำงานยกร่างใหม่ 3 เดือน (การประชุม 
ก.พ.อ. เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2563  

9. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปได้
ดำเนินการเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั ้งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 
เม ื ่อว ันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และได้ม ีมต ิอนุม ัติ
ข้อบังคับดังกล่าว และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนาม
และประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 
ไตรมาสที ่ 2/2564: ยกร่างหลักเกณฑ์และวิธ ีการแต่งตั้ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563 

ไตรมาสท่ี 3/2564 : นำเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

  

10. ขออนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการขึ ้นเงินเดือนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (การประชุมครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 29 สิงหาคม 2563) 
1) มหาว ิทยาล ัยควรสำรวจว ิธ ีการข ึ ้นเง ินเด ื อนของ

มหาวิทยาลัยอื ่นที ่มีลักษณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนด
วิธีการขึ้นเงินเดือนของมหาวิทยาลัยร่วมด้วย 

2) มหาวิทยาลัยควรทบทวนวิธีการให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับผู้ท่ีเงินเดือนถึงอัตราสูงสุดของบัญชีเงินเดือน และนำเสนอ
เป็นเรื ่องแยกออกจากเรื ่องงบประมาณการขึ ้นเงินเดือนโดย
พิจารณากำหนดวิธีการท่ีเหมาะสม และคำนึงถึงผลในระยะยาว  

3) มหาวิทยาลัยควรสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนในแต่ละปี 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัต ิวงเง ินงบประมาณสำหรับการขึ ้นเง ินเดือนประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในอัตราร้อยละ 6 (ของเงินงบประมาณท่ีจ่าย
เป็นเงินเดือนค่าจ้าง) เป็นเงินจำนวน 49,795,506 บาท ตามท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นเงินเดือนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้างต้น 

3) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 3 คะแนน) 

10. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปได้
ดำเนินการดังน้ี 
1) ตามข ้อส ัง เกต/ข ้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 4/2565 วาระที่ 7.1 
มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างเงินเดือนท่ีสามารถแข่งขันได้มี
การจ่ายเงินเดือนในอัตราท่ีสูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ 

2) มหาวิทยาลัยได้สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการขึ้นเงินเดือนในแต่ละปี โดย
อธิการบดี ในการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนว
วิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 
พ.ศ. 2566 
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11. ขออนุม ัต ิแผนการบร ิหารความเส ี ่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีส ุรนาร ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(การประชุมครั้งท่ี 11/2563 วันท่ี 19 ธันวาคม 2563) 
ในการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยควร
อ้างอิงถึงพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการ
รักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
มติท่ีประชุม 
1) อนุม ัต ิแผนการบร ิหารความเส ี ่ยงมหาว ิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 3 คะแนน) 

11. มหาวิทยาลัยโดยสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (MIS) ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะทำงานตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศ มทส. ในการดำเนินการสร้างรหัสผ่าน 
(Password Generator) ที ่เกี ่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที ่มี
ความลับสูง ได้แก่ สลิปเงินเดือน ในการกำหนดรหัสผ่านให้
เป็นแบบ 2 Factor Authentication (2FA) แล้ว พร้อมกำหนด
แผนการรายงานผลด้านความปลอดภัยทุก 3 เดือนผ่านท่ี
ประชุมหน่วยงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และกำลังดำเนินการ
พัฒนาระบบท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับ 
1) ระบบ SUT Digital Landscape ซึ่งเป็นระบบที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลของระบบต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการส่ง
ข้อมูลระหว่างกัน ซ่ึงระบบสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันได้
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลในหน่วยงาน MIS และมีแผนในการ
รวบรวมข้อมูลหน่วยงานอื่น ๆ  และเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
กับระบบรับคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(PDPA) 

2) ระบบรับคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(PDPA) เป็นระบบให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถยื่น 
คำร้องตามสิทธิดังน้ี 
- สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ 
- สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 - สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม  ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
- สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย 
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
- สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล 
- สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
- สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยผู้เกี ่ยวข้องจะเข้ามาแก้ไขข้อมูลตามคำร้องขอ และมี
กำหนดเวลาในการดำเนินการในแต่ละสิทธิเมื่อดำเนินการแล้ว
เสร็จก็จะแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนการ
พัฒนา ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 80 

 

12. ขออนุมัติตัดหนี้สูญ และปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (การประชุมครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 20 
กุมภาพันธ ์2564) 
มหาวิทยาลัยควรศึกษาแนวโน้มในเรื ่องนี ้ว่าจะดำเนินการ
อย่างไรในปีต่อ ๆ ไป และควรมีแผนในการบริหารจัดการ เพื่อ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจกำหนดเป็นตัวชี้วัดของ
ฝ่ายกฎหมาย 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติตัดหนี้สูญ และปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาครบ
ระยะเวลาการบังคับคดี จำนวน 8 คดี เป็นจำนวนเงิน 
233,558.70 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบ
แปดบาทเจ็ดสิบสตางค์) ตามท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 3 คะแนน) 

12. มหาวิทยาลัยโดยงานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการได้
ดำเนินการบังคับคดีโดยประสานการสืบหาทรัพย์ของลูกหนี้
ก ับสำนักงานอัยการคุ ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีและประสานการยึดอายัดและ
ขายทอดตลาดกับสำนักงานบังคับคดีตามแหล่งที่ตั้งทรัพย์ 
โดยดำเนินการภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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13. ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561, 
2/2562, 3/2562, 1/2563, 2/2563 และ 3/2563  
(การประชุมครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 29 พฤษภาคม 2564) 
มหาวิทยาลัยควรติดตามความก้าวหน้าของผู้สำเร็จการศึกษา
อย่างต่อเนื่องในมิติต่าง ๆ โดยอาจแบ่งกลุ่มการติดตามเป็น
กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยม และกลุ่มผู้สำเร็จ
การศึกษาที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม ซึ่งอาจดำเนินการในรูปแบบ
การวิจัยสถาบัน และรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ
ภายใน 6 เดือน โดยจัดเป็นวาระเรื่องเชิงนโยบาย 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับ

ปริญญาตรี ... ตามท่ีเสนอ 
2) อนุมัติให้ผู ้สำเร็จการศึกษาในกรณีของผู ้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตประเภทนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาโดยจบปริญญาตรีมาก่อน ซึ่งในหลักสูตรได้มีการยกเว้น
เฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั ่วไปที ่ศึกษาในชั ้นปีท่ี 1 และมี
คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 
การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559 
หมวด 10 ข้อ 25.1 - 25.4  สามารถได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

3) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 1 คะแนน) 

13. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพได้
ดำเนินการจัดเตรียมร่างวาระนำเสนอเชิงนโยบายในเรื่องผล
การติตตามบัณฑิตเกียรตินิยม โดยจะนำเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 



รายงานการตดิตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

                สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.) หน้า 65 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

14. ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
ว่าด้วย กองทุนศิษย์ มทส. พ.ศ. 2564 (การประชุมครั ้งท่ี 
4/2564 วันท่ี 29 พฤษภาคม 2564) 
1) จากที่มาของเงินทุนประเดิม จึงไม่ควรแก้ไขชื่อกองทุน 

โดยควรใช้ชื่อเดิม คือ กองทุนศิษย์เก่า มทส. 
2) ในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้

กำหนดให้รองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการนั้น หากครบ
วาระการดำรงตำแหน่งและมีการเปลี่ยนรองอธิการบดีอาจทำ
ให้เกิดความไมต่่อเน่ืองในการดำเนินงาน 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยให้

ปรับชื่อเป็น ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่า มทส. พ.ศ. 2564  

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 1) ได้ 4 คะแนน 
                และข้อ 2) ได้ 4 คะแนน) 

กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone : 
1) มีการดำเนินการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ชื่อ เดิมคือกองทุนศิษย์เก่า 
มทส. ตามข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 

2) เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่า
ด้วยกองทุนศิษย์เก่า มทส. ต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อลงนาม 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

14. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ได้ดำเนินการปรับแก้ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ส ุรนารีฉบับดังกล่าว เพิ ่มเติมจากข้อสังเกตของสภา
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ได้นำเสนอผ่าน
ผู้บริหารฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และส่ง
ให้งานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการได้ตรวจสอบร่าง
ระเบียบดังกล่าวแล้ว และเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่า มทส. พ.ศ. 2565 
ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 
9/2565 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2565 
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15. ขออนุม ัต ิ  (ร ่าง) รายงานการต ิดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563- 
31 มีนาคม พ.ศ. 2564) (การประชุมครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 29 
พฤษภาคม 2564) 
1) มหาวิทยาลัยมีวิธีการในการเก็บข้อมูลอย่างไรในส่วนของ 

SUT Scorecard เน ื ่องจากมิต ิด ้านความเป็นเล ิศทาง
วิชาการ และมิติการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีผลการ
ดำเนินงานน้อยกว่ามิต ิอ ื ่น ๆ ซึ ่งอาจเป็นผลมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) หร ือไม่  และหากม ี ผลมาจาก
สถานการณ์ดังกล่าว ควรมีแผนรองรับอย่างไร 

2) มหาวิทยาลัยควรเน้นเรื่องนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้
มากขึ ้น เพื ่อเตรียมพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยด้าน
เทคโนโลยีในอนาคต 

3) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนให้มาก
ขึ ้น โดยอาจเลือกผลงานวิจัยที ่มีความพร้อมที ่จะใช้
ประโยชน์ เพื ่อดึงดูดภาคเอกชนเข้ามาร่วมวิจ ัยกับ
มหาวิทยาลัย 

 

15. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการดังน้ี 
1) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพได้ร่วมดำเนินการจัดทำ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2566-2570) รวมท้ัง
การทบทวนตัวชี้วัดท่ีเป็นระดับฝ่าย และหน่วยงานด้วยแล้ว 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 
และตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ SUT Scorecard ด้วยแล้ว 

2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมีงานวิจัยนวัตกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น รถไฟความเร ็วสูง การสร้าง
นวัตกรรมการออกแบบถนนอย่างยั่งยืน การผลิตกัญชาทาง
การแพทย์ การใช ้โดรนเพื ่อการเกษตร เป ็นต ้น และ
มหาวิทยาลัยยังมีทุนวิจัยที ่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
สนับสนุนแก่คณาจารย์และนักวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

3) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการ
ติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

4) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน
การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

5) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน
การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 



รายงานการตดิตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

4) ในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึง
ทิศทางในการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำความรู ้มา
ใช้ได้กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

5) มหาวิทยาลัยควรเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในด้านการวิจัย
ให้มากขึ้น เช่น ตัวเลขท่ีนำเสนอมาจากส่วนใดบ้าง จำนวน
ผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงนวัตกรรมและสามารถ
นำมาใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นอย่างไร เป็นต้น 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี  ในรอบคร ึ ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563-31 
มีนาคม พ.ศ. 2564) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 1) ได้ 3 คะแนน 
ข้อ 2) ได้ 3 คะแนน ข้อ 3) ได้ 3 คะแนน 
ข้อ 4) ได้ 3 คะแนน และข้อ 5) ได้ 3 คะแนน) 

ข้อ 2) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
30 กันยายน 2564 
รายละเอียด Milestone : 
จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของคณาจารย์
เพิ่มขึ้น 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

  

16. ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั ้งให้ครูดำรงตำแหน่ง
วิทยฐานะระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2564 (การประชุมครั้งท่ี 5/2564 
วันท่ี 26 มิถุนายน 2564) 
1) มหาวิทยาลัยควรศึกษาและกำหนดให้มีความก้าวหน้าใน

สายงาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งไม่ใช่บุคลากรท่ี
ดำรงตำแหน่งในสายวิชาการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเช่นเดียวกับการกำหนดตำแหน่งวิทย
ฐานะของครู 

2) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการช่วยเหลือครูเพิ ่มเติม 
สำหรับครูที่จะยื่นขอตำแหน่งวิทยฐานะ 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้ครูดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ
ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี ่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2564  

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 1) ได้ 1 คะแนน 
                และข้อ 2) ได้ 3 คะแนน) 

16. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการดังน้ี 
1) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยู ่ระหว่าง

การศึกษาหลักเกณฑ์ความก ้าวหน้าในสายงานของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกำหนดความก้าวหน้าในสายงาน
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ให้มีความเหมาะสมตามบริบทหน่วยวิสาหกิจโรงพยาบาลท่ี
เป็นสายปฏิบัติการ 

2) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพโดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์
ได้ดำเนินการดังน้ี 
(1) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะ ของพนักงานสายว ิชาการ ตำแหน่งครู  
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ีส ุรนาร ี เม ื ่อว ันที ่  20-21 สิงหาคม  
พ.ศ. 2565  

(2) มหาวิทยาลัยได้มีคำสั ่ง แต่งตั ้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานการขอมีวิทยฐานะเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2565 

2.50 
2 
 
 
 
 
 
3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 
ข้อ 1) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
30 กันยายน 2564 
รายละเอียด Milestone : 
1) แนวทางการจัดทำทางความก้าวหน้าในสายงาน 

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาล 
2) แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ประจำ

โรงพยาบาลตามทางความก้าวหน้าท่ีกำหนด 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 2) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
29 เมษายน 2565 
รายละเอียด Milestone : 
1) กำหนดการจัดส่งผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) 

ประจำปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดส่งครบแล้ว 

2) กำหนดการส่งผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) 
ประจำป ีการศ ึกษา 2565 ระหว ่างว ันท ี ่  1-29 
เมษายน พ.ศ. 2565 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

  

17. ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(การประชุมครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564) 
มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถ
เชื ่อมต่อได้ ทั ้งด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ แผนและ
งบประมาณ เพื่อให้ครอบคลุมกับการใช้งานของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
เป็นต้น 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลดลงเป็นจำนวนเงิน 8,798,032.77 บาท (แปดล้าน
เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ด
สตางค์) ตามท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 3 คะแนน) 
 
 

17. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้
ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังใหม่  
ตามเลขที่สัญญา 231/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565  
เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ประกอบการได้เข้าดำเนินการสำรวจข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และแผนงานเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังใหม่สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

 

  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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(2) ประเด็นมติในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 8 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 
3 ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สำหรับอีก 5 ประเด็น มีผลการดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั ้งให้นักวิจัยดำรง
ตำแหน่งวิทยฐานะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2564 (การประชุม
ครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 28 สิงหาคม 2564) 
มหาวิทยาลัยควรกำหนดเกณฑ์ในการรักษามาตรฐานของ
บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะในแต่ละระดับให้ชัดเจน 
เพื่อให้มีผลงานอย่างต่อเน่ือง 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้นักวิจัยดำรงตำแหน่งวิทย
ฐานะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2564 ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป และแจ้งผลการดำเนินการให ้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ 

 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
29 เมษายน 2565 
รายละเอียด Milestone : 
อยู่ระหว่างการศึกษา และหาข้อมูลในการจัดทำร่าง
เกณฑ์การประเมินเพื่อคงวิทยฐานะครู ซึ่งจะนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุรวิวัฒน์ สถานศึกษา
ค้นคว้าการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา 
ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน (ไตรมาสท่ี 3) 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

1. มหาวิทยาลัยโดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ได้อยู่ระหว่างการศึกษา 
และหาข้อมูลในการจัดทำร่างเกณฑ์การประเมินเพื่อคงวิทย
ฐานะครู ซึ ่งจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
สุรวิวัฒน์ สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและภาษา ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
(ไตรมาสท่ี 3) 

2 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

2. ขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การประชุมครั ้งท่ี 
8/2564 วันท่ี 25 กันยายน 2564) 
1) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ในเชิงลึกว่ารายจ่ายใดบ้างที่ทำ

ให้เกิดผลกระทบท่ีสูง ในขณะท่ีรายรับควรจะต้องเพิ่มขึ้น 
2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

หน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิเช่น 
(1) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการจัดทำระบบติดตามใน

เรื ่องรายได้ของหน่วยวิสาหกิจต่าง ๆ และให้หน่วย
วิสาหกิจจัดส่งรายได้มาท่ีมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส  

(2) กรณีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จะมี
ผู้บริหารใหม่เข้ารับตำแหน่งน้ัน เน่ืองจากงบประมาณได้
มีการจัดทำเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยควรหารือกับ
ผู ้บริหารใหม่เกี ่ยวกับเรื ่องงบประมาณ เพื ่อใช้ในการ
บริหารจัดการโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และควรพิจารณางบประมาณในเรื่องการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ให้มีงบประมาณ
เพียงพอท่ีจะนำไปสู่การเป็น Smart Hospital  

(3) กรณีฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับ
การบริหารจัดการในเรื่องการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
ของเครื่องจักรให้มากยิ่งขึ้น ท้ังน้ี เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหน่ึง 

3) ในกรณีรายจ่ายสำหรับค่าจ้างเหมาบริการ อาจพิจารณา
ปรับลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื ่องจากในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัย 

4) ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ค ว ร พ ิ จ า ร ณ า เ ร ื ่ อ ง  Digital 
Transformation เพ ื ่อใช ้ในการเพิ ่มรายได ้และลด
ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 

5) มหาวิทยาลัยควรปรับเพิ่มข้อความจาก “ฐานข้อมูลการ
บริหารหลักสูตร” เป็น “ฐานข้อมูลการบริหารหลักสูตร
และการประกันคุณภาพ” และเพิ่มรายละเอียดในเรื่อง
น้ี เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการ
ประกันคุณภาพน้ี 

6) มหาวิทยาลัยควรปรับข้อความในเรื่องสหกิจศึกษาให้
ถูกตอ้ง โดยใช้คำว่า “การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” หรือ 
“การปฏิบัติงานจริง” 

7) ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
และทรัพย์สินให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
พ ิจารณานำเสนอเป ็นวาระเช ิงนโยบายต ่อสภา
มหาวิทยาลัย และประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ประเด็นใดที่ต้องมีการติดตามให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลงานพิจารณาติดตาม โดยนำเสนอเป็น
วาระเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยเช่นกัน โดยให้
เสนอผ่านเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุเป็น
วาระ 

2. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการดังน้ี 
1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน

การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2) ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ได้มีการดำเนินการ
ติดตามการบริหารจัดการหน่วยวิสาหกิจ ดังน้ี 
(1) ความสามารถในการหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเองด้าน

งบประมาณ โดยให้รายงานกำไร/ขาดทุนจากการ
ดำเนินงานสุทธิของทุกหน่วยวิสาหกิจเป็นราย 
ไตรมาส เพ ื ่อรายงานผลในระบบต ิดตามและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(2) โรงพยาบาลได ้ทบทวนท ิศทางการพ ัฒนา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2568) ตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 
โดยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
5/2565 ในวันเสาร์ท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

(3) ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
แต ่ ล ะ ง านดำ เน ิ นก า ร  ต ามมต ิ ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
1/2565 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปโดยส่วนอาคาร
สถานท่ีไดม้ีการดำเนินการดังน้ี 
(1) สามารถลดงบประมาณงานจ้างเหมาบริการรถยนต์เช่า 

เป็นจำนวนเงิน 678,000 บาท 
(2) สามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถโดยสาร

ภายใน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000,000 บาท 
(3) ดำเนินการจัดทำ TOR ใหม่ : ได้ดำเนินการจัดจ้างแล้ว

โดยเป็นรถยนต์ไฮบริดเพื ่อประหยัดพลังงานและลด
มลภาวะ 

4) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน
การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

5) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน
การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

6) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน
การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

7) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน
การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8) ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สินและวิสาหกิจ โดยโรงพยาบาลได้
ทบทวนทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลมหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2568) ตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ท่ี 3/2565 เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2565 ในวันเสาร์ที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 



รายงานการตดิตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.) หน้า 70 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท ี ่ เสนอ และมอบให้
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลงาน ติดตามผลและพิจารณาเรื่องท่ี
เห็นสมควรจัดเข ้าเป็นเร ื ่องเชิงนโยบาย และนำเสนอ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 มีนาคม 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) จัดทำบันทึกถึงเลขานุการคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
และมติของสภามหาวิทยาลัย 

2) นำประเด็นท่ีได้รับเพื่อจัดเข้าเป็นเรื่องเชิงนโยบาย
เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

  

3. ขออนุมัติ (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (การประชุมครั้งท่ี 9/2564 วันท่ี 30 ตุลาคม 2564) 
1) จากการเสนอเป้าหมายการดำเนินงานของอธิการบดี ในปี  

พ.ศ. 2565-2568 มหาวิทยาลัยอาจทบทวนว่าประเด็นใดที่เป็น
จุดวิกฤตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และจุดวิกฤตใดที่มีโอกาส
จะวิกฤตมากขึ้น เพื่อวางแผนการดำเนินงาน รวมถึงควรมีการ
จัดลำดับการดำเนินการแก้ไขจุดวิกฤตให้เหมาะสม 

2) มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
งานควรติดตามและประมวลผลข้อมูลเกี ่ยวกับเรื ่องท่ี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กำลังมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาฯ ในหลาย ๆ 
เรื่อง รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนาร ีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) และเกณฑ์การให้
คะแนนเพื่อการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้
มหาวิทยาลัยทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ ข้อ 6)  

3. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการดังน้ี 
1) ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2565 เป้าหมายลำดับที่ 3 

ความสามารถในการหารายได้เพื ่อการพึ ่งพาตนเองด้าน
งบประมาณ ได้แก่ 
(1) รายได้จากการจัดการศึกษาสิ่งที ่มหาวิทยาลัยได้

ดำเนินการแล้ว อาทิ 
(1.1) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการจ ัดสรร

ทุนการศึกษาและการร ับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ได้ดำเนินนโยบายเชิงรุกในการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 
2565 โดยมอบหมายให้สำนักวิชาต่าง ๆ จัด
กิจกรรมเพื่อดึงดูดนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้
เข ้ามาย ืนย ันส ิทธ ิ ์ ให ้มากที ่ส ุด ซ ึ ่งข ้อมูล  
ณ ว ันท ี ่  11 ส ิ งหาคม พ.ศ. 2565 พบว่ า 
มีจำนวนนักเรียนยืนยันเข้าศึกษาจำนวนท้ังสิ้น 
3,625 คน คิดเป็นร้อยละ 105.2 เมื่อเทียบกับ
แผนการรับนักศึกษาจำนวน 3,447 คน 

(1.2) มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักวิชา
ต่าง  ๆดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
รวมถึง การจัดทำหลักสูตร Degree/Non-Degree 
ในรูปแบบ Modular Program เพื่อตอบสนองการ
เร ี ยนร ู ้ ท ุ กช ่ วงว ั ย (Lifelong Learning) เช่น  
(1) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรด้านศาสตร์และศิลป์
ดิจิทัล พ.ศ. 2565 (2) การเปิดมอดูลเทคโนโลยี
นิติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (Forensic 
Technology and Innovation) เพิ่มเติมใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบูรณา
การด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564) หลักสูตรสหวิทยาการ และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการด้าน
ว ิทยาศาสตร ์และนว ัตกรรม (หลักส ูตรใหม่   
พ.ศ. 2564) หลักสูตรสหวิทยาการ เป็นต้น 

4.50 
4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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2) อนุมัติเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรง
ตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) ตามที่เสนอ โดย
ให้มหาวิทยาลัยทบทวนตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) 

3) อนุม ัต ิกรอบการประเม ิน ต ัวช ี ้ ว ัด และเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT 
Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้
มหาวิทยาลัยทบทวนตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 2) 

4) ให้มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
งาน รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการ
ต ่อไป โดยหากม ีประเด ็นหาร ืออาจนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

 
ข้อ 1) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone : -ไม่ระบุ- 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 3 
ข้อ 2) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 มีนาคม 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) จัดทำบันทึกถึงฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เพื่อ

ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติของ
สภามหาวิทยาลัย 

2) นำประเด็นท่ีได้รับเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลงานในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

(1.3) สภาวิชาการ ในการประชุมครั ้งที่ 8/2565 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ได ้พ ิจารณาข ้อเสนอเช ิงนโยบายเร ื ่ อง 
โครงการจ ัดต ั ้ งสำน ักว ิชาเภส ัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีมติ
เห็นชอบในหลักการและเห็นชอบ (ร ่าง) 
คำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงานโครงการฯ เพื่อ
ศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง
สำนักวิชาดังกล่าว 

(2) รายได้จากสินทรัพย์และอื่น ๆ สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการแล้ว อาทิ 
(2.1) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และ

วิสาหกิจได้นำเสนอแผนการบริหารสินทรัพย์
เป ็นวาระเช ิงนโยบายในการประช ุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2565 
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

(2.2) คณะกรรมการบริหารงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ในการประชุมครั ้งท่ี 1/2565 เมื ่อวันพุธที ่ 28 
กันยายน พ.ศ. 2565 ได้มีการนำเสนอวาระเรื่อง
การส่งเสริมการสร้างกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย Alumni 
Engagement เช่น การเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจ
ศิษย์เก่า มทส. นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
การเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจศิษย์เก่า มทส. เข้า
มาร่วมในการบริหารจัดการสินทรัพย์และ
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

(2.3) มหาวิทยาลัยได้ร ่วมลงนามความร่วมมือ 
( MOU) ก ั บห น ่ ว ย ง า นภ า ย นอ ก  เ พื่ อ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการให้บริการวิชาการ 
และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ท้ังนี้ ความร่วมมือต่าง ๆ ดังกล่าว 
ดำเนินการผ่านหน่วยงาน/โครงการ เช่น 
เทคโนธานี สำนักวิชา โครงการการผลิต
กัญชาเชิงคุณภาพเพื ่อการใช้ประโยชน์
ทางด้านการแพทย์ เป็นต้น 

(2.4) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับปรุง
ระเบียบ/ประกาศที่เกี ่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการสินทรัพย์และทรัพย์ส ินทางปัญญา 
(Assets&IP Management) ให้มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(3) ผลประกอบการของหน ่ วยว ิ ส าหก ิ จส ิ ่ ง ท่ี
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้ว อาทิ มหาวิทยาลัย
ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี ่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั ้งที ่ 2/2565 
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยได้
กำหนดประเด็นความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงทางการเงิน 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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 เป็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย (ประเภทความ
เ ส ี ่ ย ง  F: Financial and Asset Risk) โ ด ย มี
ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักคือฝ่ายว ิชาการและประกัน
คุณภาพ และฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ 
และได้ขออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการ
ประช ุมคร ั ้ งท ี ่  7/2565 เม ื ่ อท ี ่  27 ส ิ งหาคม  
พ.ศ. 2565 กรอบเวลาที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการ
ติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 

4. ขออนุมัต ิ (ร ่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลงาน 
มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีส ุรนาร ี  ประจำป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 
(การประชุมครั้งท่ี 10/2564 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2564) 
1) จากผลการดำเนินงานตามประเด็นติดตามของคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลยังมีหลายเรื่องที่ควรติดตาม อาทิ รูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในกรณีที ่บุคลากรปฏิบัติงาน ณ 
สถานท่ีพักอาศัยของตน (Work from Home) เน่ืองจากยังคงมีการ
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั ่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ซึ่งอาจทำให้มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติงานใน
รูปแบบดังกล่าวอีก เป็นต้น 

2) มหาวิทยาลัยควรรายงานข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยจำแนกให้ชัดเจนว่า 
ผลงานใดท ี ่ ได ้ ร ับส ิทธ ิบ ัตรแล ้ว และเป ็นส ิทธ ิบ ัตร
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงระบุรายได้ที่ได้รับจาก
ผลงานนั้น  ๆและเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในแต่ละปี 
เพื่อดูแนวโน้มในเรื่องน้ี 

3) ในเรื ่องเกี ่ยวกับผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล และ
จำนวนเงินสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
ควรวิเคราะห์จำแนกตามสำนักวิชาและสาขาวิชา โดยทำใน
รูปแบบวิจัยสถาบันท่ีมีข้อมูลย้อนหลังไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมท้ัง
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและปัจจัยท่ีทำให้ประสบความสำเร็จใน
เรื ่องดังกล่าว และเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยที ่อยู ่ในกลุ่ม
ล ักษณะเด ียวก ับมหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีส ุรนาร ี เช่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยใน
ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่าน้ีจะใช้ในการวางแผน
เพื่อรักษาจุดแข็งและเสริมจุดอ่อนของมหาวิทยาลัย  

4) ในเร ื ่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาถึง
พารามิเตอร์ย่อยในแต่ละมิติว่ามหาวิทยาลัยมีแนวทางการ
พัฒนาอย่างไร และผลการดำเนินการของพารามิเตอร์ย่อยนี้มี
ผลอย่างไรในแต่ละปี รวมถึงควรวิเคราะห์ว่าพารามิเตอร์ใดท่ีมี
ผลกระทบสูงต ่อมหาวิทยาลัย เพ ื ่อเป ็นแนวทางในการ
ดำเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องน้ี 

5) มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน อาจ
มีการติดตามและประเมินผลงานหน่วยงานกิจการเพื่อสังคม 
(Social Enterprise) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ 
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ด้วย 

4. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการดังน้ี 
1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน

การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2) ฝ ่ ายพ ันธก ิ จส ัมพ ันธ ์  นว ัตกรรม และความเป็น
ผู ้ประกอบการได้มีการทำข้อมูลอย่างชัดเจน นำมาใช้
วิเคราะห์ และใช้เป็นการวางนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ 

3) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้ข้อมูลด้านการวิจัย เช่น
ผลงานตีพิมพ์ 4 ปี ย้อนหลังของคณาจารย์เป็นรายคน โดย
แยกเป็นสาขาวิชา และสำนักวิชา 

4) ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ดำเนินการดังน้ี 
(1) รวบรวมข้อมูลพารามิเตอร์ย่อยในแต่ละมิติจากการ

จ ัดอ ันด ับโดย Time Higher Education (THE) 
ของ มทส. ในแต่ละปี 

(2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพารามิเตอร์ยอ่ยที่มี
ผลกระทบสูงต่อมหาวิทยาลัย 

(3) นำเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข ้อมูล
พารามิเตอร์ย่อยที่มีผลกระทบสูงต่อมหาวิทยาลัย
ต่อคณะทำงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเชิงรุกใน
การประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 4.1 

(4) นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

5) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน

การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

(2) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเม ินผลงานได้
ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ (โรงเรียนสุรวิวัฒน์) จัดส่งข้อมูล
เกี่ยวกับเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ของโรงเรียน 
ส ุรว ิ ว ัฒน ์ ในป ี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
สำน ักงานสภามหาว ิทยาล ัย ได ้นำ เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 
และคร ั ้ งท ี ่  3/2565 เม ื ่ อว ันท ี ่  7 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

4.83 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

6) นอกจากการประเมินเชิงปริมาณแล้ว มหาวิทยาลัยควรมี
การประเมินเชิงคุณภาพด้วย 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลย ีส ุรนาร ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ตาม (ร่าง) 
รายงานฯ ท่ีเสนอ  

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

ข้อ 3) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 สิงหาคม 2565 
รายละเอียด Milestone :  
ขณะน้ีกำลังรวบรวมข้อมูลผลงานตีพิมพ์และทุนวิจัย
ย้อนหลังของคณาจารย์แยกตามสำนักและสาขาวิชา
ย้อนหลัง 10 ปี เพื่อทำวิจัยสถาบัน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 5) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 พฤษภาคม 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) จัดทำบันทึกถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน

คุณภาพ เพื่อดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
และมติของสภามหาวิทยาลัย 

2) นำประเด็นท่ีได้รับเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

6) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการ
ติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 

5 
 

5. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และกำหนด
หลักเกณฑ ์วิธีการ รับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีส ุรนารี  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  
(การประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 29 มกราคม 2565) 
1) มหาวิทยาลัยควรปรับเพิ่มรายละเอียดใน (ร่าง) ประกาศฯ 

ที ่ เสนอ เก ี ่ยวก ับหลักเกณฑ์  และคุณสมสมบัต ิของ
นักศึกษาพิการที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละสำนักวิชาให้
ช ัดเจนขึ ้น รวมถึงการส่งเสร ิมในด้านต่าง ๆ เพื ่อให้
น ักศ ึกษาพ ิการได ้ร ับการศ ึกษาอย ่ างเต ็มท ี ่ จาก
มหาวิทยาลัย 

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาท้ังระบบ ตั้งแต่การรับนักศึกษา
พิการ การจัดเตรียมการเรียนการสอน และการสำเร็จ
การศึกษา ทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ท่ีจะรองรับและช่วยเหลือนักศึกษาพิการให้สามารถ
ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้เท่าเทียมกับนักศึกษา
ปกติ รวมถึงการส่งเสริมการได้งานของนักศึกษาพิการท่ี
สำเร็จการศึกษา โดยประสานร่วมมือกับสมาคมเทคโนโลยี
สุรนารี (สมาคมศิษย์เก่า) หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการดังน้ี 
1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน

การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
(1) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ได้เสนอ (ร ่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การส่งเสริมการจัดศึกษาสำหรับ
คนพิการ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษา
พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 เพื่อช่วยนักศึกษาพิการ
ของมหาวิทยาลัย มีกำหนดนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 

(2) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มีการ
ดำเนินงานดังน้ี 
(2.1) การรับนักศึกษาพิการ คณะกรรมรับนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ของแต่ละสำนักวิชาจะ
พิจารณาจำนวน และประเภทความพิการของ
นักศึกษาท่ีจะรับในแต่ละปีการศึกษา เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(2.2) การจัดการเรียนการสอน ด้วยประเภทของ
ความพิการที่สำนักวิชากำหนด ค่อนข้างจะ 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษา
เช่นเดียวกับนักศึกษาปกติ 

4.75 
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4.50 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 



รายงานการตดิตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.) หน้า 74 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
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มติท่ีประชุม 
อนุมัต ิในหลักการของ (ร ่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ รับนักศึกษาพิการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2565 โดยให้มหาวิทยาลัยปรับรายละเอียดตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป 
 

ข้อ 2) ส่วนกิจการนักศึกษา 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 ธันวาคม 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) ประชุมร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

สมาคมเทคโนโลยีส ุรนารี  หัวหน้างานดูแลและ
ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ เพื ่อกำหนดแนวทางใน
การส่วเสริมการได้งานทำของนักศึกษาพิการ 

2) แต่งตั้งคณะทำงาน 
3) ดำเนินการตามแผนงาน 
4) วิเคราะห์และประเมินผลการได้งานทำกับทักษะทีท

ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ 
5) สรุปผล 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

(2.3) การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้จัดเตรียมส่ิง
อำนวยความสะดวกในหอพัก เช่น ห้องน้ำ 
ห้องพัก ทางลาดการขึ้น-ลงอาคาร ลิฟต์ ทางลาด
สำหรับรถเข็นเพื่อขึ้นรถเมล์ประจำทางของ
มหาวิทยาลัย ได้จัดเตรียมให้กับนักศึกษาแล้ว 

(2.4) การจัดตั ้งหน่วยงาน งานดูแลช่วยเหลือ
น ั ก ศ ึ ก ษ า พ ิ ก า ร  ( Disability Support 
Service: DSS) ที ่มีบุคลากรประจำ ในการ
ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาพิการ เพื่อให้
ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตระหว่างเรียน
อย ่างใกล ้ช ิด โดยม ี โครงการสน ับสนุน
นักศึกษาพิการตลอดทั้งปี เช่น การเยี ่ยม
บ้านนักศึกษาพิการ เป็นต้น 

(2.5) การส่งเสริมการได้งานทำของนักศึกษาพิการ 
งาน DSS ได้มีโครงการร่วมกับมูลนิธินวัตกรรม
ทางสังคม เพื่อรับนักศึกษาพิการ ปฏิบัติงาน
ระหว่างเร ียนในมหาว ิทยาลัย โดยได ้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 9,520 บาท 
ตลอดปี และให้การสนับสนุนหางานให้หลัง
สำเร ็จการศึกษา และได ้ประสานสมาคม 
ศิษย์เก่า มทส. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาพิการทุกป ี

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

(3) ประเด็นมติในรอบครึ ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 17 ประเด็น มีผลการ
ดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ขออนุมัติขั้นตอนและเกณฑ์การพิจารณาให้สัมฤทธิบัตรและ
รูปแบบสัมฤทธิบัตรสำหรับผู ้เร ียนในระบบคลังหน่วยกิต  
(การประชุมครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2565) 
มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบการจัดตำแหน่งผู ้ลงนามในแบบ
สัมฤทธิบัตรกับแบบปริญญาบัตรให้สอดคล้องกัน 
มติท่ีประชุม 
อนุมัติขั ้นตอนและเกณฑ์การพิจารณาให้สัมฤทธิบัตรและ
รูปแบบสัมฤทธิบัตร สำหรับผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต โดย
ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพได้ตรวจสอบ
ตำแหน่งผู ้ลงนามในสัมฤทธิบัตรดำเนินการตามระเบียบ
มหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีส ุรนาร ี ว ่าด ้วย งานสารบรรณ  
พ.ศ. 2553 หน้า 12 ข้อ 27 (4) ระบุว่า "ให้ลงนามชื่อหัวหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม
และอธิการบดีพร้อมท้ังพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อด้วย" 
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2. ขออนุมัต ิ (ร ่าง) สร ุปผลการประเม ินสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2564 (การประชุมครั ้งท่ี 
2/2565 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2565) 
หน่วยงานวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เพิ่มเติมจากภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เพื่อเป็นแหล่งเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์และสามารถนำข้อมูลไป
วิเคราะห์ เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจสำหรับการ
ดำเนินการด้านต่าง  ๆในอนาคตได ้

2. มหาวทิยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากภายนอกท่ีส่งผลต่อการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์เรียบร้อย
แล้ว และสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนและการ
ตัดสินใจสำหรับการดำเนินการด้านต่าง ๆ ในอนาคตของ
มหาวิทยาลัยได้รายละเอียดดังปรากฏในบทที ่ 2 เอกสาร
แผนพัฒนามหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนาร ี ระยะที ่ 13  
(พ.ศ. 2566-2570) ตามไฟล์เอกสารท่ีแนบในระบบติดตามและ
ประเมินผลงานออนไลน์ 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติสรุปผลการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจำปี พ.ศ. 2564 ท้ัง 3 เรื่อง ตาม (ร่าง) สรุปผลท่ีเสนอ ได้แก่ 
1.1) สร ุปผลการประเม ินผลการดำเน ินงานของสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2564  
1.2) สรุปผลการประเมินการรับรู้การดำเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยของผู ้บร ิหารภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2564 

1.3) สรุปผลการประเมินการรับรู ้ของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ด้วยวิธ ีการเทียบระดับการบริหารและการจัดการ
มหาว ิทยาล ัย (Benchmarking of University 
Governance) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

  

3. ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556, 
3/2561, 3/2562, 1/2563, 3/2563, 1/2564 และ 2/2564 
(การประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 26 มีนาคม 2565) 
มหาวิทยาลัยควรนำเสนอข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต มทส. 
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ในทุก  ๆ3 เดือน 
มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติผู ้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับ

ปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาท่ี 3/2556, 3/2561, 
3/2562, 1/2563, 3/2563, 1/2564 และ 2/2564 ของ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รวมจำนวน 23 ราย ตามท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยโดยงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน 
ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้กำหนดการ
สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เป็นกิจกรรมประจำทุกปี
การศึกษาอยู่แล้ว โดยจะดำเนินการในช่วงท่ีบัณฑิตเข้าร่วมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของทุกปี 
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4. ขออนุม ัต ิท ิศทางการพ ัฒนาโรงพยาบาลมหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) และขอ
อนุมัติปรับปรุงโอนเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นระยะยาว (การประชุม
ครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 26 มีนาคม 2565) 
1) มหาวิทยาลัยควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่าง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับสำนักวิชา
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการพัฒนาบุคลากร  

2) โรงพยาบาลมหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีส ุรนาร ีควร
พิจารณาด้านความร่วมมือกับโรงพยาบาลอื่น ๆ ภายใน
จังหวัด หรือโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนท่ีใช้บริการ 

3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้าน
การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโรงพยาบาล 

4) ตัวชี้วัด (KPI) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
เชิงปริมาณ 

4. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารีได้ดำเนินการดังน้ี 
1) โรงพยาบาล มทส. ได้ดำเนินการในการทำงานร่วมกับ

มหาวิทยาลัย เมื ่อว ันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2565 โดย
โรงพยาบาลได้จ ัดประชุมทบทวนทิศทางการพ ัฒนา
โรงพยาบาล เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ร่วม
วางแผนและแสดงความคิดเห็นแผนพัฒนาโรงพยาบาล โดย
มีผู ้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รอง
อธิการบดีฝ ่ายการเง ิน ทรัพย์ส ิน และวิสาหกิจ รอง
อธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ คณบดีและ
ผู้แทนจาก 8 สำนักวิชา สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิชา
ศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีศกึษา 
และส่วนแผนงาน มทส. จากการประชุมพิจารณาและ
ทบทวนแผนดังกล่าว ได้ดำเนินการดังน้ี 
(1) การกำหนดเป้าหมายด้านการเรียนการสอน เพื่อเป็น

สถาบันหลักในการผลิตแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล 
และว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ โดยความร ่วมมือจาก 
สำนักวิชาต่าง ๆ โดยต้องเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

5) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรสร้าง
จุดเด่น โดยอาจเลือกผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อ
นำไปต่อยอดสู ่การสร ้างศ ูนย ์การร ักษาที ่ม ีความ
เชี่ยวชาญในด้านน้ัน ๆ 

6) โรงพยาบาลมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีส ุรนาร ีอาจ
พิจารณาศึกษาเรื ่องการให้บริการที ่มีต้นทุนต่ำแต่
สามารถสร้างรายได้สูง เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
หารายได้ เช่น การบริการด้านเสริมความงาม รักษาผิว 
หรือลดน้ำหนัก เป็นต้น 

7) โรงพยาบาลมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีส ุรนาร ีอาจ
พิจารณาการบร ิการตรวจสุขภาพประจำปีให ้กับ
หน่วยงานภายนอก ณ สถานที่ตั ้งของหน่วยงานน้ัน 
และอาจพิจารณาขยายกลุ่มผู้ใช้บริการเป็นชาวต่างชาติ
ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล 

8) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอาจพิจารณา
ศึกษายุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการกำหนดยุทธศาสตร์ และเพิ่มศักยภาพให้กับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

9) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรมีการ
วิเคราะห์จำนวนผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล ในกรณี
กลุ่มผู้ใช้บริการจากสิทธิบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกท่ี 
และกลุ่มผู้ใช้บริการจากสิทธิประกันสังคม ว่ามีจำนวน
เท่าใด และมีผลกระทบต่อโรงพยาบาลทางด้านการเงิน
มากน้อยเพียงใด 

10) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรรายงาน
ผลการดำเนินการการใช้ประโยชน์เครื่อง CT Scan ท่ี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับจาก
ภาครัฐ ว่ามีผลการดำเนินการและการใช้ประโยชน์
อย่างไร และนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

11) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรกำหนด
ยุทธศาสตร์ที่รองรับสังคมผู้สูงอายุไว้ในแผนด้วย เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

12) ในเร ื ่ องการประเม ินระยะเวลาการค ืนเง ินของ
โรงพยาบาลมหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีส ุรนารี  ควร
คำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นด้วย 

13) โรงพยาบาลมหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีส ุรนาร ีควร
ดำเนินการด้าน Internal Engagement กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และ External Engagement กับ
โรงพยาบาลอื่น ๆ ให้เข้มแข็ง ทั้งในด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งควรมีการสื่อสาร
กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

มติท่ีประชุม  
1) ให้มหาวิทยาลัยทบทวนทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 
2568) ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

2) อนุมัติปรับปรุงโอนเงินกู ้ยืมระยะสั้น จำนวนทั้งสิ้น 
534,886,833.55 บาท เป็นเงินกู้ระยะยาว ตามท่ีเสนอ 

(2) การสร ้างสรรค ์ผลงานว ิจ ัยและนว ัตกรรมทาง
การแพทย์ โดยมีโครงการวิจัยที ่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างโรงพยาบาลฯ และสำนักวิชา/สถาบัน/ศูนย์
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ (Healthcare) รวมถึง
การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

(3) พัฒนาโรงพยาบาลสู ่Future Digital Smart Hospital 
โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและสำนักวิชา/
สถาบัน/ศูนย์ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อยกระดับ
การบริการทางการแพทย์ 

2) โรงพยาบาล มทส. มีการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพท่ี 9 ดังน้ี 
(1) โรงพยาบาล มทส. ร่วมวางแผนประสานความร่วมมือ

หน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ทําบันทึกข้อตกลง
ความร ่วมม ือ (MOU) ระบบส่งต ่อผ ู ้ป ่วยใน (IPD)  
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา โดยเข้าร่วมโครงการการรับผู้ป่วย
ในเขตเมือง เป็นจำนวน 50 เตียง 

(2) โรงพยาบาล มทส. ทำความร่วมมือวางแผนพัฒนาการ
รับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่โซน 5 
จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ รพ.โชคชัย รพ.ครบุรี   
รพ.หนองบุญมาก รพ.วังน้ำเขียว รพ.ปักธงชัย และ 
รพ.เส ิงสาง โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจ ังหวัด
นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชส ีมา 
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมและ
ทำความร่วมมือ เพื ่อลดความแออัดโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้
เข้ารับบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

(3) โรงพยาบาล มทส. ทำความร่วมมือวางแผนพัฒนาการ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด ร่วมกับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครรราชสีมา สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา และ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนที่รอ
คิวผ่าตัดได้เข้ารับบริการได้ทันท่วงที ลดอัตราการ
เสียชีวิตระหว่างรอคอยการรักษา และเพื ่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาล มทส. ให้ม ีขีด
ความสามารถในการดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ 
โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยศัลยกรรมหัวใจ กลุ่ม
งานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ใน
โครงการ “30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 30 
ดวงใจ” โครงการ “แก้วตา…ดวงใจ” บริการผ่าตัดตาต้อ
กระจก ผ่าตัดต้อเนื้อ และบริการเชิงรุก ตามอำเภอท่ี
พื้นที่อยู่ไกล ได้แก่ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย 
อำเภอบ้านเหลื่อม และอำเภอแก้งสนามนาง ซึ่งผู้ป่วย
ได้รับการผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 200 ราย 

3) ในการพิจารณาความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการแพทย์ 
โรงพยาบาล มทส. ได ้ เช ิญผู ้แทนทุกส ่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเสนอแนะแผนพัฒนาโรงพยาบาล โดย
โรงพยาบาล มทส. มีการต่อยอดหารือความร่วมมือร่วมกับ 
ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิชาต่าง ๆ  เพื่อร่วมคิดค้น และ/หรือ  
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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 ร่วมงานวิจัยระหว่างโรงพยาบาล มทส. และมหาวิทยาลัย 
เช่น ยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศ การพัฒนา Smart Queue: 
Digital twin โครงการว ิ จ ั ยว ิ ศวกรรมอ ุ ตสาหการ , 
Equipment Cost & Utilization Project ของ DIGITECH  

4) โรงพยาบาล มทส. ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดทางคุณภาพโดย
ได้เพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพื่อเป็นตัวชี้วัดด้านศักยภาพ
การดูแลผู้ป่วยในระดับตติภูมิ และใช้ในการเทียบเคียงกับ
โรงพยาบาลอื่น ๆ ได้แก่ 
(1) อัตราการตายรวมของผู้ป่วยใน 
(2) อัตรา Refer out เกินศักยภาพ (จากแผนก ER 

และ IPD) 
(3) จำนวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน 
(4) อัตราของผู้ป่วยท่ีใช้เวลาอยู่ใน ER น้อยกว่า 120 นาที 
(5) อุบัติการณ์ผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง 
(6) อุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ำ 
(7) อัตราการติดเช ื ้อในโรงพยาบาล (VAP, HAP, 

CAUTI, CABSI) 
(8) อัตราบุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน 
(9) อัตราการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัต ิการ

คลาดเคลื่อน 
5) โรงพยาบาล มทส. ตั้งเป้าหมายผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ทางการแพทย์และสุขภาพมากกว่า 20 ชิ้นต่อปี รวมถึงมี
โครงการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นความ
ร ่วมมือระหว่างโรงพยาบาลฯ ก ับสำนักว ิชาต ่าง ๆ 
(Research Collaboration) อย่างน้อย 3 เรื่องต่อปี และ
ผลงานวิจัยท่ีสามารถนำไปต่อยอดในการดูแลสุขภาพหรือ
ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี โดยมีผลงานท่ี
กำลังดำเนินการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และปัจจุบันนำมาใช้ 
ในการดูแลผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษารในโรงพยาบาลฯ แล้ว 
ได้แก่ นวัตกรรมเครื่องพยุงเดินในโรคเอ็นไขว้หน้าขาดท่ี
ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเอ็นผ่านกล้อง ในสาขากระดูก
และข้อ และการทดสอบครีมว่านสาวหลงเพื่อลดภาวะผิว
แห้งในบุคคลทั่วไปวัยทำงาน และในปี พ.ศ. 2565 ได้มี
ผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 16 โครงการ ใน
สาขาอายุรศาสตร ์กุมารเวชศาสตร์ จิตเวช กระดูกและข้อ 
ส ูต ินร ี เวชศาสตร์  ว ิส ัญญี และทันตกรรม อาทิเช่น  
การพัฒนาโมเดลทำนายภาวะข้อเข่าเสื่อมในสตรีวัยหมด
ประจำเดือนและสูงอายุ 

6) โรงพยาบาล มทส. ได้บรรจุแผนพัฒนาศูนย์ Wellness 
Center ซึ่งสอดรับกับนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
เวลเนสนครราชสีมา (Wellness Corridor) และเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วย 
ปี พ.ศ. 2566 
(1) Sport Clinic 
(2) Skin & Laser Clinic 
(3) Traditional Medicine & Spa 
(4) Cannabis Clinic 
ปี พ.ศ. 2567 
(1) Elderly Care 
(2) Well baby & Nutrition 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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 7) โรงพยาบาล มทส. ได้เพิ่มรายละเอียดแผนการออกตรวจ
สุขภาพเชิงรุกทั ้งในมหาวิทยาลัยและภายนอก โดยมี
กลุ่มเป้าหมายปัจจุบัน และกำลังขยายตลาด ภาคเอกชน 
เป้าหมายรายได ้30 ล้านบาทต่อป ี
(1) กิจกรรมตรวจสุขภาพกลุ่มบุคลากร มทส. 
(2) เพิ ่มกลุ ่มลูกค้า กลุ ่มราชการ หน่วยงานเอกชน 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
(3) เพิ่มโปรแกรมการตรวจ เช่น Anti-aging Wellness center 
(4) พัฒนาระบบการตรวจสุขภาพในรูปแบบออนไลน์

แบบครบวงจร (การจองโปรแกรมตรวจออนไลน์ 
รายงานผลการตรวจสุขภาพออนไลน์) 

8) โรงพยาบาล มทส. ได ้ศ ึกษาแผนย ุทธศาสตร ์ของ
โรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (UHosNet) 
เพิ่มเติม 
(1) โรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื ่อเป็นต้นแบบ ได้แก่ 

โรงพยาบาลศิร ิราช โรงพยาบาลศรีนคร ินทร์
ขอนแก่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เป็นต้น 

(2) โ ร งพยาบาลในขนาดใกล ้ เ ค ี ย งก ั น  ได ้ แก่  
โรงพยาบาลนเรศวร โรงพยาบาลพะเยา เป็นต้น 

9) โรงพยาบาล มทส. ได้เพิ่มแผนดังน้ี 
(1) การบร ิหารจ ัดการต ้นท ุนบร ิการกล ุ ่ ม  UC 

Anywhere ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป้าหมาย 
100% ของจำนวนผู้รับบริการท่ีทำได้ตามเกณฑ์ 

(2) การคำนวณ Unit Cost รายหัตถการ/รายโรค 
เป้าหมาย 100% ของความครบถ้วนทุกรายการ 
โดยปัจจุบันมีการจัดต้ังคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว 

10) โรงพยาบาล มทส. ได้รับเครื่องเดนตีสแกน (DentiiScan) 
คือ เครื่องเอกซเรย์แบบลำรังสีทรงกรวยท่ีให้ภาพ 3 มิติ จาก
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย
ลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน
ติดตั้งที่อาคารสิรินธรทันตพัฒน์ ชั้น 3 ศูนย์สุขภาพช่อง
ปากการใช้เครื่องเอกซเรย์ DentiiScan ในงานทันตกรรม
ศูนย์สุขภาพช่องปาก ดังน้ี 
(1) โครงการรากฟ ันเท ียมฟรี  (ป ี  พ.ศ. 2563 – 

มกราคม พ.ศ. 2565) : ผู้รับบริการ 51 ราย ฝังราก
ฟันเทียมรวม 62 ราก 

(2) งานบร ิการ ทันตกรรมรากฟันเทียม (Dental 
Implant) : ผู้รับบริการ 58 ราย 
- ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 7 ราย  
- ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 20 ราย 
- ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 18 ราย  
- ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 12 ราย 
- ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย 
- ในปี พ.ศ. 2565 จำนวนผู้รับบริการลดลงเน่ืองจาก

ทันตแพทย์ลาออก 
(3) งานสนับสนุนด้านการเรียนการสอน รายวิชาวิทยา

เอ็นโดดอนต์ในการหาคลองรากฟันที่ซับซ้อน และ
รายวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลใน
กรณีรากฟันแตกในช่องปากหารอยโรคในขากรรไกร 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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 11) โรงพยาบาล มทส. ได้บรรจุแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุไว้ใน
แผน Wellness Center : Elderly Care เป้าหมายพัฒนา
ในปี พ.ศ. 2567 

12) โรงพยาบาล มทส. ได้จัดทำแผนการเงินในระยะเวลา  
4 ปี เพื่อประเมินความสามารถในการคืนเงินกู้ยืมให้
มหาวิทยาลัย ผลการประเมินจากการพัฒนาศักยภาพ
การบริการโรงพยาบาลฯ จะสามารถคืนเงินกู ้ให้กับ
มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2567 จำนวน 50 ล้านบาทและ
ในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 100 ล้านบาท ตามลำดับ 

13) โรงพยาบาล มทส. ได้เพิ่มจุดมุ่งหมายการดำเนินงานดังน้ี 
(1) เพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ขององค์กร 
(2) เพิ่มการสร้างเสริมสุขภาพ และการเข้าถึงบริการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัย 
(3) เพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนด้านระบบขนส่ง

สาธารณะ 
(4) มีกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์กับโรงพยาบาลร่วม

ผลิตแพทย์ และโรงพยาบาลโซน 5 
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5. ขออนุม ัต ิแผนการบริหารความเส ี ่ยง  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีส ุรนารี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(การประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 26 มีนาคม 2565) 
1) มหาว ิทยาลัยควรว ิเคราะห์เร ื ่องการตกออกของ

นักศึกษา ว่ามีส่วนในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือไม่  อย่างไร เพื ่อจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในประเด็นความเสี่ยง
เรื่องผู้สมัครเข้าศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยลดลง  

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาผลการวิจัย เรื่อง ประเทศไทยใน
อนาคต Future Thailand มิติท่ี 3 การศึกษาไทย ของ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เพื ่อเป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนในการลดความเสี ่ยงในเรื ่อง
ผ ู ้สม ัครเข ้าศ ึกษาทั ้งในระดับปร ิญญาตร ีและระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยลดลง 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ดำเนินการต่อไป 

5. มหาว ิทยาล ัย โดยฝ่ายย ุทธศาสตร ์และงบประมาณได้
ดำเนินการดังน้ี 
1) มหาวิทยาลัยได้ศึกษาจากงานวิจัย Future Thailand 

Scenario Education 2030 ฯลฯ โดยนำไปกำหนดเป็น
กลยุทธ์แนวทางในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี 13 
เพื ่อการดำเนินงานในอีก 5 ปีต่อจากนี้ ในแนวทางการ
ยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
และมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อลด
อัตราพ้นสภาพนักศึกษาฯ ทั้งน้ี จักได้นำไปประกอบการ
จัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารีต่อไป 

2) มหาวิทยาลัยได้ศึกษาสาระสำคัญของ Future Thailand 
และนำไปวางไว้ในหมุดหมายท่ี 1 เพื่อปรับระบบการศึกษา
รองรับผู้เรียนกลุ่มเดิมและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ฯ 
และกำหนด KR ไว้จำนวน 5 ข้อ โดยมีกลยุทธ์แนวทาง
รองรับจำนวน 12 ข้อ และนำมาใช้เป็นแนวทางในการลด
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

5 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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6. การดำเนินการเรื่อง Metaverse ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (การประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 26 มีนาคม 2565) 
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาแอปพลิเคชันควบคู ่ไปกับการพัฒนา
แพลตฟอร์ม Metaverse เพื่อให้เพียงพอต่อการสนับสนุนในด้าน
การศึกษา และอาจต่อยอดไปถึงการนำ Metaverse ไปพัฒนาด้าน
อื่น ๆ  เช่น การจำลองการฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย การจำลอง
การติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบการดำเนินการเรื่อง Metaverse ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ดำเนินการต่อไป 

6. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความ
เป็นผู้ประกอบการได้ดำเนินการประสานงานกับศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลย ีทางการศ ึกษา เพ ื ่อพ ัฒนาระบบ และ 
Metaverse ของมหาว ิทยาลัย ซ ึ ่งศ ูนย ์นว ัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาได้ดำเนินการได้ค่อนข้างมากแล้ว  
แต่การดำเนินการพัฒนาเต็มรูปแบบนั้นต้องใช้งบประมาณ
ท้ังในด้านกำลังคน และการพัฒนาระบบอีกมาก เห็นว่าควร
ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป พัฒนาเฉพาะในส่วนที่ตอบโจทย์ท่ี
ชัดเจนก่อนด้วยกรอบงบประมาณท่ีจำกัด และเทคโนโลยีท่ี
ยังแพง แต่อย่างไรก็ตามศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5 

7. ขออนุมัติให้สัตยาบันให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 26 มีนาคม 2565) 
มหาวิทยาลัยควรทบทวนแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 39/2559 และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
แลนวัตกรรม 
มติท่ีประชุม  
1) อนุม ัต ิ ให ้ส ัตยาบ ันให ้กรรมการสภามหาว ิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ ์จำนวน 6 ราย ตามท่ีเสนอ ดังน้ี 
(1) ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย (กรรมการสภา

มหาว ิทยาล ัยผ ู ้ทรงค ุณว ุ ฒิ ) เป ็นกรรมการ ใน
คณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ท้ังน้ี ให้
มีผลตั้งแต่วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

(2) นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั้งน้ี ให้มีผลตั ้งแต่วันท่ี 23 
มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

(3) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ (กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ ) เป็นกรรมการ ใน
คณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ท้ังน้ี ให้
มีผลตั้งแต่วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

(4) นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ (กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั ้งน้ี ให้มีผลตั ้งแต่วันท่ี 17 
มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

(5) ศาสตราจารย์  ดร.ว ิช ัย บ ุญแสง (กรรมการสภา
มหาว ิทยาล ัยผ ู ้ทรงค ุณว ุ ฒิ ) เป ็นกรรมการ ใน
คณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ท้ังน้ี ให้
มีผลตั้งแต่วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

(6) ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว (กรรมการสภา
มหาว ิทยาล ัยผ ู ้ทรงค ุณว ุ ฒิ ) เป ็นกรรมการ ใน
คณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ท้ังน้ี ให้
มีผลตั้งแต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

2) ให้มหาวิทยาลัยทบทวนแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

7. มหาว ิทยาล ัยโดยฝ ่ายว ิชาการและประก ันคุณภาพได้
ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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8. ขออนุมัติการปรับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (การประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 
พฤษภาคม 2565) 
1) มหาวิทยาลัยควรระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายข้อ 3) และ 

ข้อ 4) ในหน้า 30 ของเล่ม (ร่าง) งบประมาณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มี
ความชัดเจน เนื ่องจากระบุเฉพาะวงเงิน ไม่มีการระบุ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายของรายการ ดังน้ี 
(1) ข้อ 3) การใช้จ่ายตามรายการ/โครงการอุดหนุนจาก

หน่วยงานภายนอก เช่น เงินอุดหนุนเพื่อความร่วมมือ
ทางวิชาการ ทุนผลิตและพัฒนาอาจารย์ เงินอุดหนุน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เงินอุดหนุนท่ี
ได้ร ับจากจังหวัดและกลุ ่มจ ังหวัด เป็นต้น วงเงิน 
136,706,000 บาท 

(2) ข้อ 4) เงินอุดหนุนเพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการและทางการวจิัยท่ีได้รับจากหน่วยงานต่าง  ๆท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน วงเงิน 350,000,000 บาท 

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณางบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารนานาชาติ ในหน้า 29 
ของเล่ม (ร่าง) งบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่าเพียงพอหรือไม่ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3) มหาวิทยาลัยควรมีการรายงานในรายละเอียดเรื่องการให้
ทุนการศึกษา เพื ่อเป็นข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการให้
ท ุนการศ ึกษาม ีผลต ่อสถานะทางด ้านการเง ินของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละปีหรือไม่ อย่างไร  

4) มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างกลยุทธ์ทางด้านการเงิน และทบทวน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต และการได้งาน
ทำของบัณฑิตท่ีเป็นจุดมุ่งหมายหลักของมหาวิทยาลัย  

5) การจ ัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญและกำหนดแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับงานวิจัยให้ชัดเจน ให้มีความ
ต่อเนื ่องและเพียงพอ เนื ่องจากการสร้างงานวิจัยที ่มี
ค ุณภาพที ่จะต่อยอดไปสู ่การสร ้างนว ัตกรรมได ้ น้ัน 
จำเป็นต้องใช้ท้ังเงินทุนและเวลา 

มติท่ีประชุม  
1) อนุมัติการปรับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ดำเนินการต่อไป 

8. มหาว ิทยาล ัย โดยฝ ่ายย ุทธศาสตร์และงบประมาณได้
ดำเนินการดังน้ี 
1) ได้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 

โดยระบุรายละเอ ียดค่าใช ้จ ่ายด ังกล ่าวในเอกสาร
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว 

2) ได้ด ำ เ น ิ นก า รตร วจสอบและดำ เน ิ นก า รตาม
ข้อเสนอแนะ โดยการตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว
ถูกต้องและเพียงพอแล้ว 

3) ได้วิเคราะห์งบประมาณด้านทุนการศึกษา ซึ ่งคิดเป็น 
ร้อยละ 9 ของงบประมาณที่จัดสรรจากเงินรายได้จากการ
ดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 วงเงิน
เฉลี่ย 93.4696 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.81 ของ
รายจ่ายท้ังหมด 

4) การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ระยะท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) ได้มีการศึกษาและทบทวน
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบและเป็นความท้าทายต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย และได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ท่ี 1 เพื่อปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่ม
เดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ 
(วัยทำงาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนากำลังคนแห่ง
อนาคต โดยมีแนวทางส่งเสริมการสร้างช่องทางการสื่อสาร
ที ่มีประสิทธิภาพเพื ่อการรับฟังความคิดเห็น  และ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และรูปแบบวิธีการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไป 

5) การจ ัดทำงบประมาณในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
เกี ่ยวกับงานวิจัยและโครงการต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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9. ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยการจัดการศึกษาและอบรม ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (การประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 
พฤษภาคม 2565) 
1) มหาวิทยาลัยควรมีการประสานงานกับเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor ; EEC) ให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือกัน อาทิ
เช่น การได้งานของบัณฑิต มทส. และการแก้ไขปัญหาขาด
แคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

2) มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรระยะสั้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านสารสนเทศ รวมถึงทักษะด้าน
ภาษา เพื่อพัฒนากำลังคนทางด้านน้ี โดยอ้างอิงจาก
ทักษะของแรงงานที่ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกต้องการ  

3) มหาวิทยาลัยควรมีการประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ รวมถึงคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพื่อผลิต
บัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมท้ัง
ระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายผูกพันท่ีอาจเกิดขึ้นในระยะยาวท่ีเกิด
จากการตั้งหน่วยการจัดการศึกษาและอบรม ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยควรกำหนดตัวชี้วัด
ของการจัดตั้งหน่วยงานน้ี เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น 

มติท่ีประชุม  
1) อนุมัติจัดตั ้งหน่วยการจัดการศึกษาและอบรม ในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามท่ีเสนอ 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ดำเนินการต่อไป 
 

ข้อ 1) และ ข้อ 3) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 มกราคม 2566 
รายละเอียด Milestone :  
1) มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำรวจพื้นท่ี ค่าใช้จ่าย ใน

การหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดตั้งหน่วยงานในเขต EEC 
2) กันยายน พ.ศ. 2565 สรุปความเป็นไปได้ในการจัดต้ัง 

ค่าใช้จ่ายในการขอจัดตั้งหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย 
3) ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.  2565 จัดทำระเบียบ

สำหรับหน่วยงาน เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
4) มกราคม พ.ศ. 2566 เปิดดำเนินงาน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

9. มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการดังน้ี 
1) การลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน “โครงการ

ยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร ่งด่วนรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื ้นที ่ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั ้น (EEC Model 
Type B)” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 โดย
โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในพื้นท่ี
ร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและเครือข่าย
พันธมิตรในพื้นที่ EEC ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ใน
วงเงินงบประมาณ 10,400,000 บาท 

2) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมมือกับคณะทำงาน
ประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ในการออกแบบ
หลักสูตรอบรม EEC-Type B ซ่ึงทางหลักสูตรวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์ได้ทำการส่งหลักสูตรอบรมเพื ่อความ
เชี ่ยวชาญด้านเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronic Expert 
Training Course, MEX) ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เข้าบรรจุในหลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติจาก EEC HDC 

3) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์โดยประธานหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และคณะ
ได้เข้าเยี ่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์พัทยา) 
จังหวัดชลบุรี เพื่อสำรวจสถานที่สำหรับหน่วยประสานงาน
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ในพื ้นที ่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการจัดตั้งหน่วยจัด
การศึกษาและอบรมในเขตพื ้นที ่ดังกล่าว เมื ่อวันที ่ 12 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และได้มีการประชุมหารือการใช้พื้นท่ี
กับผู ้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื ่อวันที ่ 11 
สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขณะนี้อยู ่ระหว่างการจัดทำบันทึก
ข ้อตกลงความร ่วมม ือทางว ิชาการระหว ่างท ั ้ งสอง
มหาวิทยาลัย 

4 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ข้อ 2) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 มิถุนายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะทำงานประสานงานด้านพัฒนา

บุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ได้
แต่งตั ้ง รองศาสตราจารย์ เร ืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  
ชำนิประศาสน์ เป็นคณะทำงานดำเนินการขับเคลื ่อน
โครงการฝึกอบรมในมาตรการพิเศษชะลอการว่างงาน ตาม
นโยบายของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้มอบนโยบายให้ EEC HDC 
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นตามรูปแบบ EEC 
Model ในรูปแบบมาตรการพิเศษ EEC  ทั้งน้ี EEC Model 
Type B เป็นหลักสูตรระยะสั้น (Short-course Module) มี
เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีใหม ่ในการ Up-skill/ Re-skill 

2) มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์ ได้ร่วมมือกับ EEC HDC ในการออกแบบ
หลักสูตรอบรม EEC-Type B และสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 
26 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
พ.ศ. 2564 ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอบรม
เพื่อความเชี่ยวชาญด้านเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronic 
Expert Training Course, MEX) 

3) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะอนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซีโมเดล ได้มีคำสั่ง
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร 
ชำนิประศาสน์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็น
คณะทำงานพิจารณารับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิศวกรรมขั้นสูง เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2565 
และหลักสูตรอบรมเพื่อความเชี่ยวชาญด้านเมคคา
ทรอน ิกส์  (Mechatronic Expert Training 
Course, MEX) ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เข้า
บรรจุในหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจาก EEC HDC 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
 

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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10. ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั ้นปีที่ 1  
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 6 ของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (การประชุมครั ้งท่ี 
4/2565 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2565) 
มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบชื่อรายวิชา 601421 สูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยาในแผนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี  4 
ว่าท่ีถูกต้องควรมีเลขกำกับหลังชื่อรายวิชาหรือไม่ เน่ืองจาก
ในแผนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 เป็นรายวิชา 
601616 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 3 
มติท่ีประชุม  
อนุมัติปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 
ชั ้นปีที ่ 4 และชั้นปีที ่ 6 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามท่ีเสนอ โดยให้ตรวจสอบตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้ถูกต้องก่อนดำเนินการต่อไป 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 กรกฎาคม 2565 
รายละเอียด Milestone :  
จากการตรวจสอบในเล่มหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) พบว่า มีการพิมพ์ผิดพลาด ชื่อรายวิชา
ท่ีถูกต้องคือ 601421 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

10. มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการตรวจสอบ
ในเล่มหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
พบว่า มีการพิมพ์ผิดพลาด ชื่อรายวิชาที่ถูกต้องคือ 601421 
สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา 1 ซึ ่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้
ดำเนินการแก้ไขในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

5 

11. ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
ว่าด้วย กองทุนการศึกษาคุณแม่น้อย ลิมปิจำนงค์ พ.ศ. 2565 
(การประชุมครั้งท่ี 4/2565 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2565) 
มหาวิทยาลัยอาจมีการหารือและทบทวนการรวมระเบียบการจัดตั้ง
กองทุนเป็นฉบับเดียวกัน และให้ครอบคลุมถึงกองทุนใหม่ ๆ  ที่จะ
เกิดขึ้น โดยอาจจัดเป็นกองทุนย่อย และอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการของระเบียบกองทุนหลัก 
มติท่ีประชุม  
1) อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กอง

ทุนการศึกษาคุณแม่น้อย ลิมปิจำนงค์ พ.ศ. 2565 ตาม 
(ร่าง) ระเบียบฯ ท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

11. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้มี
การรวบรวมกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จำนวน 35 กองทุน จำแนกตามวัตถุประสงค์การก่อตั ้งและ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเป็น 2 กลุ ่ม คือ (1) ตามการ
บริหารกองทุน โดยคณะกรรมการทุนการศึกษา มทส. และ
วัตถุประสงค์ของกองทุน (2) ตามคณะกรรมการของกองทุนเป็น
คณะกรรมการเฉพาะกล ุ ่ม ซ ึ ่ งการบร ิหารจ ัดการด ้าน
ผลประโยชน์กองทุน (ดอกผล) นั ้น ส่วนการเงินและบัญชี
ดำเนินการเพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั ้งนี ้ ปัจจุบันเมื ่อมี  
ผู้ประสงค์จะจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
จะนำเสนอให้บริจาคแบบรวมกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นหลัก 

5 

12. ขออนุมัติ  (ร ่าง) ขออนุมัติ (ร ่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 (การประชุมครั้งที่ 4/2565 วันท่ี 
28 พฤษภาคม 2565) 
1) มหาวิทยาลัยควรมีการเปรียบเทียบกองทุนโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับกองทุนของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท่ีมีการดำเนินการในรูปแบบเดียวกัน 

2) เงินกองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมี
เงินทุนท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ดังน้ัน ควรมีการสนับสนุน
การรักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และควรระบุให้ชัดเจน
ใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 
กองทุนโรงพยาบาลมหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีส ุรนารี   
พ.ศ. 2565 โดยปรับเพิ่มวัตถุประสงค์ของกองทุน ในข้อ 4 
โดยระบุเป็นข้อย ่อย 4.6 เก ี ่ยวกับการสนับสนุนการ
รักษาพยาบาลของนักศึกษาและบุคลากร มทส. 

12. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารีรับดำเนินการตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีในการเปรียบเทียบกองทุนโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับกองทุนของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีการดำเนินการในรูปแบบเดียวกัน 
และการสนับสนุนการรักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเมิน 

มติท่ีประชุม  
1) อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 โดยให้
ปรับเพิ ่มวัตถุประสงค์ของกองทุน ในข้อ 4 ตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ 2) 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

  

13. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เร ื ่อง ภาระงานขั ้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2565  
(การประชุมครั้งท่ี 4/2565 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2565) 
1) มหาว ิทยาลัยควรมีการทบทวนภาระงานขั ้นต ่ำของ

คณาจารย์ประจำและบุคลากรทุกปี โดยคำนึงถึงการมีส่วน
ร่วมในการให้ข้อคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ ้นตลอดเวลา และเพื่อลดอัตราการจ้างบุคลากร 
เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ทำงาน ทำให้ลดภาระงานได้มากขึ้น ซ่ึงสามารถลดรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัยได ้

2) มหาวิทยาลัยควรศึกษาว่าแผนกลยุทธ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
สามารถบริหารจัดการคนในองค์กรให้สามารถสร้างผลลัพธ์
ตามท่ีมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายได้หรือไม่ อย่างไร  

3) ในกรณีใช้ภาระงานขั้นต่ำของงานสอน ทดแทนภาระงาน
ข ั ้นต ่ำของงานว ิจ ัยน ั ้น อาจส ่งผลให ้งานว ิจ ัยของ
มหาวิทยาลัยลดลงได้ ดังนั ้น เพื ่อให้เก ิดความสมดุล 
มหาวิทยาลัยอาจมีการกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน อาทิเช่น 
การประเมินอาจารย์ในกรณีใช้ภาระงานสอนทดแทนภาระ
งานวิจัยต้องมีเกณฑ์แตกต่างไปจากภาระงานสอนปกติ 
เช่น การเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะ soft skills หรือ
กำหนดเป้าหมายเพื่อการขอรับรองวิทยฐานะตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจ ักร 
(UKPSF) เป็นต้น 

4) มหาวิทยาลัยควรมีการ Up-skill และ Re-skill ให้กับ
คณาจารย์ประจำทุกปี เพื่อสามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของนักศึกษา รวมถึงอาจให้
คณาจารย์รุ่นใหม่ นักศึกษา และผู้ประกอบการเข้ามามี
ส่วนในการแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 

ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2565 ตาม 
(ร่าง) ประกาศฯ ท่ีเสนอ  

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

13. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปโดยหัวหน้าส่วน

ทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการดังนี้ ข้อ 1)-3) มีประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำ
ของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่ 
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ภาคการศึกษา 1/2565) 
จึงมีแผนทบทวนภาระงานขั้นต่ำเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 
โดยจะรายงานผลการดำเนินการเมื ่อสิ ้นไตรมาสท่ี 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปได้กำหนดแนวทาง
ในการวางแผนวิเคราะห์อัตรากำลังเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถบริหารจัดการ
คนในองค์กรให้สามารถสร้างผลลัพธ์ตามที่มหาวิทยาลัย
ตั้งเป้าหมายได้ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการตาม
โครงการจัดทำระบบอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์ กำหนด
รายงานผลเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปได้ปรับปรุงภาระ
งานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2565 ในด้านการ
วิจัย โดยกำหนดให้มีภาะงานขั้นต่ำด้านวิจัย ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยภาระงาน สามารถนำภาระงานสอนและบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ มาทดแทนได้ไม่เกิน 10 หน่วยภาระงาน 
ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากเดิมที่สามารถนำภาระงานสอน
และบริการวิชาการ/วิชาชีพ มาทดแทนได้ทั้ง 12 หน่วย
ภาระงาน 

4) มหาวิทยาลัยโดยสถานพัฒนาคณาจารย์ เป็นหน่วยงาน
ท ี ่ม ีพ ันธก ิจเพ ื ่อพ ัฒนาการเร ียนการสอนให้แก่
คณาจารย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเกี ่ยวกับเทคนิคการ
สอน การใช้สื่อการสอนและวิธีการวัดผล ถือเป็นการ 
Upskill/Reskill อ ีกท ั ้ ง  ท ี ่ประช ุมอธ ิการบด ีแห่ ง
ประเทศไทย (ทปอ.) จ ัดการอบรมการออกแบบ
ห ล ั ก ส ู ต ร เ ป ็ นห ล ั ก ส ู ต ร แ บบ  Outcomebase 
Education มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เข้า
รับอบรมตามความสมัครใจด้วยแล้ว 

3.50 
1 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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14. ขออนุมัติ (ร ่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลงาน 
มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีส ุ รนารี  ในรอบคร ึ ่ งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565) (การประชุมครั้งท่ี 4/2565 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2565) 
1) มหาวิทยาลัยควรแสดงข้อมูลจำนวนของคณาจารย์ที ่อยู่

ระหว่างรอดำเนินการโปรดเกล้าฯ เพื ่อแต่งตั ้งให้ดำรง
ตำแหน่งศาสตร์จารย์ด้วย 

2) ใน PowerPoint หน้า 18 (หน้า 132 ในเล่ม (ร่าง) รายงาน
การติดตามและประเมินผลงานฯ) เกี่ยวกับเรื่องการวิจัย
ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับการตีพิมพ์ การอ้างอิง การได้รับเงิน
สนับสนุนการวิจัยจากภายนอก โดยจำแนกตามสำนักวิชา
เพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 
1) อน ุ ม ั ต ิ รายงานการต ิ ดตามและประเม ิ นผลงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี  ในรอบครึ ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-31 
มีนาคม พ.ศ. 2565) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ท่ีเสนอ  

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone : 
1) แจ้งข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

2) รวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากการรายงานผลเสนอ
ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานและสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
 

14. มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานได้ขอ
ความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อดำเนินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะโดยให้รายงานผลในไตรมาสท่ี 3/2565 
ตามบันทึกข้อความที่ อว 7403/270 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานใน
ระบบติดตามและประเมินผลงานออนไลน์ ในไตรมาสที ่ 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งได้ประสานและเพิ่มตารางใน
การเก็บข้อมูลคณาจารย์ท่ีอยู่ระหว่างรอดำเนินการโปรดเกล้าฯ 
เพื ่อแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เพื ่อรายงานผล
เรียบร้อยแล้ว 

5 

15. ขออนุมัติจัดตั้งสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั ้งที ่ 5/2565 วันที ่ 25 
มิถุนายน 2565) 
1) มหาวิทยาลัยควรเตรียมแผนรองรับในเรื ่องต่าง ๆ อาทิ 

งบประมาณเงินอุดหนุนจากภาครัฐที่มีแนวโน้มลดลงทุกปี 
การเพิ ่มจำนวนนักศึกษาในหลักสูตร และการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เป็นต้น 

2) มหาวิทยาลัยควรสร้างจุดเด่นในหลักสูตรของสำนักวิชาศาสตร์
และศิลป์ดิจิทัล และประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ประกอบการและ
ภาครัฐทราบว่ามีความแตกต่างจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
อื่น  ๆอย่างไร โดยอาจต่อยอดไปสู่การเปิดเป็นหลักสูตรระยะ
สั้น Up-skill /Re-skill เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างเครือข่าย
ศิษย์เก่าให้กับมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหน่ึงด้วย 

3) มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื ่อง 
เพื ่อให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์และความ
ต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึงอาจให้มีภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในหลักสูตร เช่น เป็นกรรมการหลักสูตร หรือเชิญผู้ท่ี
มีความเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมมาบรรยาย เป็นต้น 

15. มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจ ิทัล ได้
ดำเนินการดังน้ี 
1) ได้ดำเนินการหารายได้เพิ่มเติมจากหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 

โดยมีรากฐานจาก Modular Curriculum เพื่อรับผู้เรียน
ภายนอกเพิ่มเติมจากนักศึกษาปกติ 

2) มีจุดเด่นคือการบูรณาการระหว่างหลักสูตรทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ซึ่งนำมาสู่ชื่อ
ของสำนักวิชาฯ คือ ศาสตร์และศิลป์ดิจ ิทัลที ่ เ น้น
จุดเด่นอย่างชัดเจน รวมทั ้งได้เปิดสอนหลักส ูตร 
Upskill/Reskill ด้านศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลในปี พ.ศ. 2565 
จำนวน 13 หลักสูตร 

3) ในการ เป ิ ดหลั กส ู ต รท ุ ก ระด ั บ  ได ้ ม ี ก า ร เ ชิญ
ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสอนโดยเป็นวิทยากรในชุด
วิชาของหลักสูตร 

4) ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนการย้าย
การบริหารหลักสูตร 

2.50 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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4) มหาวิทยาลัยควรระวังและมีมาตรการรองรับในเรื่องความ
เสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้น โดยเฉพาะผลกระทบต่อสำนักวิชา
เทคโนโลยีสังคมที่เกิดจากการย้ายนักศึกษาไปสำนักวิชา
ศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล  

5) มหาวิทยาลัยควรบูรณาการหลักสูตรของสำนักวิชาศาสตร์
และศิลป์ดิจิทัลร่วมกับสำนักวิชาอื ่น ๆ และหน่วยงาน
ภายนอก เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีมีความต้องการอย่างมากใน
ปัจจุบัน รวมถึงอาจให้สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลมี
ส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระยะสั ้น เพื ่อพัฒนา
กำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

6) มหาวิทยาลัยควรเน้นในเรื่องคุณภาพของบัณฑิต และเรื่อง
หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง รวมถึงการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการ
เรียนการสอนจากเทคโนโลยีต่าง ๆ  

7) มหาวิทยาลัยอาจจัดทำหลักสูตรเกี ่ยวกับ Computer 
Science โดยร่วมกันระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และ
สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ด ิจ ิท ัล เนื ่องจากเป็นอีก
สาขาวิชาหน่ึงท่ีกำลังเป็นท่ีต้องการในตลาดแรงงาน 

8) มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ควรมี
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ทั้งใน
ด้านการเรียน การสอน และการวิจัย 

มติท่ีประชุม 
1) อนุมัติจัดตั้งสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
2) อนุมัติการแบ่งส่วนงานในสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนงาน 
ตามท่ีเสนอ ดังน้ี 

(1) สถานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารองค์การ 
(2) สถานพัฒนาอัจฉริยภาพนักศึกษา 
(3) สถานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(4) สถานวิจัย 
(5) สำนักงานคณบด ี

3) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 
 

ข้อ 5)  
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2566 
รายละเอียด Milestone : 
เปิดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับ EEC 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

5) ได้ดำเนินการบูรณาการการสอนด้านศาสตร์และศิลป์
ดิจิทัลในหลักสูตรสำนักวิชาอื ่น เช่น หลักสูตรของ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตร
ระยะสั้นสำหรับ EEC ยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนการ
ดำเนินการ 

6) หลักสูตรของสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ด ิจ ิทัลได้
ดำเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐาน AUN-QA ซึ ่งมีผลการประเม ินระดับ 4 
(มีคุณภาพการดำเนินการหลักสูตรตามเกณฑ์) 

7) หลักสูตร computer science อยู ่ระหว่างการร่าง
หลักสูตรโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้สำนักวิชา
ศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลยินดีให้ความร่วมมือในการร่วม
ออกแบบหลักสูตรดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อการ
รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องและชัดเจน ควร
ดำเนินการโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 

8) สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจ ิทัลได้เปิด Modular 
โปรแกรมที่สอนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อรองรับความ
ร่วมมือด้านการสอนกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ 

2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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16. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจาก
ผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ (เทคโนธานี) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ถ ึงป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(การประชุมครั้งท่ี 5/2565 วันท่ี 25 มิถุนายน 2565) 
1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องความเหลื่อมล้ำและความ

โปร ่งใสในการได ้ร ับเง ินบำเหน็จรางว ัลจากผลการ
ดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจแต่ละแห่ง เพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจให้กับบุคลากรที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ตาม
เป้าหมาย โดยสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาคม มทส. ให้
ชัดเจน เพื่อลดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้น 

2) ในการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการ
ดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ระบบ
บัญชีของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่งให้ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลของหน่วย
วิสาหกิจ โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายให้รวมต้นทุนแฝงในการ
ดำเน ินก ิจการ (Overhead Cost) ต ้นท ุนการดำเน ินการ 
(Operation Cost) ค่าสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้หน่วย
วิสาหกิจ และค่าแบรนด ์มทส.  

3) มหาวิทยาลัยควรจัดระบบและแผนการดำเนินการของหน่วย
วิสาหกิจทุกแห่งให้มีความรัดกุม และมีผลผลิตที่สามารถชี้วัด
ถึงความสำเร ็จในการบร ิหารจัดการทรัพยากรได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ  

4) ในเรื่องความยุติธรรมและการลดความเหลื่อมล้ำในการ
จ่ายเงินบำเหน็จรางวัลของหน่วยวิสาหกิจแต่ละแห่ง 
มหาวิทยาลัยควรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณาในเรื่องน้ี 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นด้วยกับข้อเสนอถึงเหตุผลและความจำเป็นในด้านวิกฤตและ

ความคล่องตัวทางงบประมาณของมหาวิทยาลัยที ่จำเป็นต้อง
ดำเนินการจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงาน
ของวิสาหกิจในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ให้เสร็จสิ้นไป
ก่อน โดยจะได้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีเกี่ยวกับเรื่องน้ีให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากการจัดสรร 

2) เห็นชอบให้พิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการจ่ายเงินบำเหน็จ
รางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ (เทคโนธานี) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1) เฉพาะในครั้งน้ี  

3) อนุมัต ิประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี  เร ื ่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการ
ดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ (เทคโนธานี) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ปรับตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ ข้อ 5) ก่อนประกาศใช้ต่อไป 

4) ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลศึกษาและกำหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของ
หน่วยวิสาหกิจทุกแห่งให้ชัดเจนตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 3) 
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติภายใน 6 เดือน ก่อน
นำไปใช้ในการจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลในปีงบประมาณถัดไป 

5) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

16. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั ่วไปได้ร่วมหารือกัน

ระหว่างฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ และงานนิติการ 
ถึงแนวทางท่ีจะดำเนินการเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
และได้หารือร่วมกับท่านอธิการบดี เมื ่อ 31 สิงหาคม  
พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไป 

2) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการดังน้ี 
(1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไปได้ร่วมหารือ

กันระหว่าง ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ 
และงานนิติการ ถึงแนวทางที่จะดำเนินการเมื่อ
วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และได้หารือร่วมกับ
ท่านอธิการบดี เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
เพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไป 

(2) ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ได้ร่วมหารือ
กันระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล และงานนิติการ 
เพื่อกำหนดแนวทางที่จะดำเนินการ เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม พ.ศ. 2565 และได้ร ่วมหารือกับท่าน
อธิการบดี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อ
วางแนวทางดำเนินการต่อไป ในส่วนของระบบ
บัญชีของหน่วยวิสาหกิจ ปัจจุบันส่วนกลางได้
ดำเนินแจ้งให้ทำรหัสบัญชีให้เหมือนของส่วนกลาง 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ เพื ่อสะดวกในการตรวจสอบ และ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยของมหาวิทยาลัย 

3) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ และ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ให้หน่ายวิสาหกิจจัดทำ
งบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ รวมถึงแยกงบประมาณ
เป็นรายไตรมาสท้ังด้านรายรับ และรายจ่าย เพื่อง่ายต่อการ
ประเมินผลการดำเนินงานรวมถึงตัวชี้วัดผลสำเร็จ 

4) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั ่วไปได้ร่วมหารือกัน
ระหว่างฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ และงานนิติการ 
ถ ึงแนวทางท ี ่จะดำเน ินการเม ื ่อว ันท ี ่  11 ส ิงหาคม  
พ.ศ. 2565 และได้หารือร่วมกับท่านอธิการบดี เมื่อวันท่ี 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไป 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

17. ขออนุมัติทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีส ุรนาร ี ระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2565 - 2568)  
(การประชุมครั้งท่ี 5/2565 วันท่ี 25 มิถุนายน 2565) 
1) ทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระยะ 4 ปี มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานจำนวนมาก ดังนั้นควร
วางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานให้ดี โดย
ผู ้ร ับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์จะต้องมีความเชี ่ยวชาญ
เพียงพอ รวมทั้งควรกำหนดตัวชี้วัดเชิงรุกและมีการติดตามผล
การดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง  

2) โรงพยาบาลมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยี ส ุรนาร ีควรให้
ความสำคัญและมุ ่งเน้นกระบวนการในการดำเนินการ
เพื่อให้ได้ผลการดำเนินการตามเป้าหมายท่ีกำหนด  

3) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรศึกษา
ข้อมูลและความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ โดยมุ้ง
เน้นคุณภาพ เพื ่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการของ
โรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เช่น การเพิ่มเตียง
ผู ้ป่วย และความรวดเร ็วในกรณีผู ้ป่วยฉุกเฉ ินหรือมี
อันตรายถึงชีวิต เป็นต้น  

4) ในเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ ควรมีการประสานงานกัน
ระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนัก
วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ให้เกิดความ
ซ้ำซ้อนกัน  

5) ในเร ื ่องการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม (Residency 
Training) ควรมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้ดี 
เนื ่องจากมีข้อกำหนดหลายอย่างในการจัดทำหลักสูตร
เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

6) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรมีการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากกว่า 1 เรื่องต่อป ีจากท่ีกำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ 

7) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรประสาน
ความร่วมมือกับสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล เพื่อ
จัดทำเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical 
Record) และนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยจัดทำเป็นแผน
ที ่ชัดเจน และต่อยอดไปสู ่การเป็น Smart Hospital ท่ี
สามารถเชื่อมโยงทั้งด้านการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน 
และการวิจัย รวมถึงอาจจัดทำเป็นหลักสูตรของสำนักวิชา
ศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสำนักวิชา 
และเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึง 

8) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรประสาน
หารือกับศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ในเรื่องเครื่อง 
CT Scan และเครื่องมือแพทย์ที่พึ่งพาตนเองของประเทศ
ไทย โดยอาจต่อยอดไปสู่การทำวิจัยร่วมกัน 

มติท่ีประชุม  
1) อนุมัติทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) ตามท่ีเสนอ  
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ดำเนินการต่อไป 

17. มหาวิทยาลัยโรงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้
ดำเนินการดังน้ี 
1) โรงพยาบาลมหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีส ุรนารี ได ้จ ัดทำ

แผนพัฒนาโรงพยาบาลในระยะ 4 ปี (2566-2568) ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

2) โรงพยาบาลมหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีส ุรนารี ได ้จ ัดทำ
แผนพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใน
ระยะ 4 ปี (2566-2568) ได้ผ ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีการกำหนดเป้าหมาย
ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นกระบวนการในการดำเนินการ
เพื่อให้ได้ผลการดำเนินการตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

3) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีการบรรจุ
ข้อมูลและความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ โดยมุ้งเน้น
คุณภาพ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการของโรงพยาบาลให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มเตียงผู้ป่วย และความ
รวดเร็วในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินหรือมีอันตรายถึงชีวิต เป็นต้น 

4) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีการจัด
ประชุมหารือร่วมกับทุกสำนักวิชารวมถึงสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื ่อให้มีการประสานงานกันระหว่างโรงพยาบาล
มหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารีก ับทุกหน่วยงานของ
มหาว ิทยาล ัย และได ้จ ัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีระยะ 4 ปี (2565-2568) 

5) ได้จัดทำแผนการทำหลักสูตรการฝึกอบรม (Residency 
Training) ระยะ 10 ปี ตามเกฑณ์ราชวิทยาลัยและแพทยสภา 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว 

6) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลมหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารไีด้ส่งผลงานวิจัย 20 เรื่อง 

7) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยู ่ระหว่าง
ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

8) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยู ่ระหว่าง
ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

  

สภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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4.2.2 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  รวม 31 ประเด็น (สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มี 12 ประเด็น/ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 9 ประเด็น/ในรอบครึ่งหลังของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 10 ประเด็น) 
(1) ประเด็นมติสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 12 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จ  

7 ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สำหรับอีก 5 ประเด็น มีผลการดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. รายงานสถานะลูกหนี ้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (การประชุมครั้งท่ี 11/2561 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561) 
มหาวิทยาลัยควรรายงานผลการลงทุนประเภทลูกหนี้โครงการ 
เช่น โครงการยางพารา โครงการไก่เนื้อโคราช เป็นต้น โดยจัดทำ
รายละเอียดลูกหน้ี ว่ามีมาตรการการจัดการ และมีการติดตาม
อย่างไร โดยจัดทำเป็นแผนงานและรายงานคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน ว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม ่
มติท่ีประชุม 
รับทราบรายงานสถานะลูกหนี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ณ วันที ่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ตามเสนอโดย
ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้4 คะแนน) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
ไตรมาสท่ี 4/2563 (30 กันยายน 2563) 
รายละเอียด Milestone : 
1) ออกหนังสือติดตามและแจ้งหนี้ให้หน่วยวิสาหกิจทราบ เพื่อ

ดำเนินการชำระหน้ีให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้กับมหาวิทยาลัย 
2) จัดทำบันทึกเพื่อเร่งรัดให้ชำระหน้ีตามกรอบระยะเวลา

ท่ีกำหนด 
3) เสนอรายงานผู ้บริหารให้พิจารณาหากไม่เป็นตาม

กรอบระยะเวลาและแผนบริการท่ีเสนอไว้ 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 

 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้มี
การติดตามหน้ีตามมาตรการท่ีกำหนดไว้ ดังน้ี 
1) การติดตามแจ้งหนี ้ระหว่างกันเป็นประจำทุกเดือน 

พร้อมท้ังกำหนดกรอบเวลาในการส่งชำระคืน 
2) จัดทำไฟล์ลูกหนี้ค้างชำระเพื ่อส่วนบริหารสินทรัพย์

นำไปว ิ เ คราะห์  ซ ึ ่ งป ั จจ ุ บ ั นการชำระหน ี ้ ข อ ง 
หน่วยวิสาหกิจเป็นไปตามแผน ยกเว้นสุรสัมมนาคาร 
เนื่องจากการหยุดให้บริการเต็มรูปแบบชั่วคราวเพื่อการ
ปรับปรุงอาคาร ส่งผลต่อรายได้จากการดำเนินงานใน
การนำมาชำระหน้ี 
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2. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษา หอพักสุรนิเวศ 17 กลุ ่มตึก B พ.ศ. 2563 
(การประชุมครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563) 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ควรเริ ่มพิจารณา
ต้นทุนการบริหารจัดการหอพักว่ามีความคุ้มค่าต่อการให้บรกิาร
หรือไม่ และทบทวนอัตราการจัดเก ็บค่าธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษาทุก  ๆ3 ปี รวมถึงการเตรียมห้องพักสำรองไว้ หากมีการ
ระบาดของ Covid-19 รอบ 2 
มติท่ีประชุม 
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก ็บค่าธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 17 กลุ่มตึก B พ.ศ. 2563 ตามท่ี
เสนอ โดยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำ
แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 3 คะแนน) 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มี
การดำเนินงานดังนี ้
1) ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Operation Center, EOC) ซ ึ ่ งจะส ่งมอบหอพัก 
สุรนิเวศ 17 ที่เป็นห้องพัก Local Quarantine ให้โรงพยาบาล 
มทส. ดำเนินการตามภารกิจของโรงพยาบาลภายในเดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2564 และกำหนดให้หอพักสุรนิเวศ 14B เป็นหอพัก 
Local Quarantine โดยมหาว ิทยาล ัยได ้ ร ับอน ุม ั ต ิ จาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาให้หอพักสุรนิเวศ 
14B เป็นที่กักตัวของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
โควิด (Local Quarantine) จำนวน 50 ห้อง และให้หอพัก 
สุรนิเวศ 11 เป็นที ่กักตัวสำหรับประชาชน ผู ้ติดเชื ้อโควิด 
(Community Isolation) จำนวน 96 ห้อง และในภาคการศึกษา
ที่ 1/2565 ได้จัดเตรียมห้องพักที่ หอพักสุรนิเวศ 13, 14 และ 
15 เป็นท่ีแยกกักตัวสำหรับนักศึกษาท่ีติดเชื้อโควิด  

2) ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้นทุน
หอพัก โดยอยู่ระหว่างการประสานงานที่ปรึกษาด้านการ
บริหารการเงินการคลังด้วยระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเพื่อนำเสนอข้อมูลและขอคำแนะนำในการ
จัดทำแนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุนหอพักต่อไป 

3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2564 
รายละเอียด Milestone :  
1) ประสานขอข้อมูลจากส่วนการเงินและบัญชีในเรื่อง

ต้นทุนหอพัก 
2) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการหอพัก เพื่อ

นำเสนอต้นทุนหอพัก พร้อมประเมินความคุ้มค่าใน
การให้บร ิการและพิจารณาทบทวนอัตราการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทุก ๆ 3 ปี 

3) นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

3) การดำเนินการรวบรวมข้อมูลในขณะนี ้ได้กำหนดให้  
ปีการศึกษา 2562 เป็นข้อมูลหลักในการคำนวณต้นทุน
หอพัก เนื่องจากเป็นช่วงสถาณการณ์ปกติก่อนที่จะเกิด
การแพร ่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) การคำนวณต้นทุนจะใช้วิธีการคำนวณแยก
รายหอพัก กลุ ่มหอพัก เพื ่อวัดจุดคุ ้มทุน แต่เนื ่องจาก
ข้อมูลที ่สามารถรวบรวมได้ขณะนี ้เป็นข้อมูลรวมของ 
แต่ละภาคการศึกษา ยังไม่สามารถแยกข้อมูลรายหอพัก
ได้ครบถ้วน จึงอยู่ระหว่างการประสานงานขอข้อมูลราย
หอพักจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อ
นำมาคำนวณต้นทุนหอพักต่อไป 

4) ได้ดำเนินการสรุปข้อมูลต้นทุนหอพักเรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างจัดทำวาระการประชุมเพื่อนำเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหอพักพิจารณา ก่อน
นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินต่อไป 

 

3. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
พ.ศ. 2563 (การประชุมครั้งท่ี 10/2563 วันท่ี 30 ตุลาคม 2563) 
1) ด้วยกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ในปัจจุบันมีจำนวนหลายกองทุนฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ควรพิจารณาวางกรอบหลักเกณฑ์
ในการให้ทุนการศึกษา โดยรวมกองทุนที่มีวัตถุประสงค์
เหมือนกันเป็นหนึ่งกองทุน เพื ่อให้เงินดอกผลที่ได้รับ
รวมกันได้ สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และ
เกิดประโยชน์สูงสดุ 

2) จัดทำรายละเอียดของทุกกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินต่อไป 

มติท่ีประชุม 
มอบฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดำเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน เป็นวาระสืบเนื่องต่อไป 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้3 คะแนน) 
 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 มิถุนายน 2564 
รายละเอียด Milestone :  
นำเสนอข้อมูลรายละเอียดข้อมูลกองทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
1) นำเสนอรายละเอียดกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

โดยจัดกลุ่มตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน 
2) นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินมาดำเนินการ 
3) ดำเนินการในไตรมาสท่ี 2 ของงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4) สรุปผลการดำเนินการในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 

 

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ได้รับอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
กองทุนการศึกษาคุณแม่น้อย ลิมปิจำนงค์ พ.ศ. 2565  
และระเบ ียบมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีส ุ รนาร ี  ว ่ าด ้วย  
กองทุนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2565 โดยท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2565 
เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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4. ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาบร ิการโรงพยาบาล 7 ปี 
(Business Model พ.ศ. 2564 - 2570) (การประชุมครั้งที่ 
3/2564 วันท่ี 19 มีนาคม 2564) 
1) มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทบทวน

ตัวเลขในเร ื ่องของความสามารถในการคืนเง ินของ
โรงพยาบาล มทส. ให้สอดคล้องกัน 

2) การปรับข้อมูลของแผนธุรกิจให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี โดยลงรายละเอียดและกำหนดตัวชี ้วัด มีการ
รายงานผลการดำเน ิ นงานเสนอฝ ่ ายบร ิ หารและ
คณะกรรมการติดตามฯ รับทราบอย่างชัดเจน 

มติท่ีประชุม  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรทบทวน
กรอบการค ืนเง ินและแผนธ ุรก ิจโดยดำเน ินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน เป็นวาระสืบเนื่องต่อไป 
 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 1) ได้ 4 คะแนน 

และข้อ 2) ได้ 4 คะแนน) 
 

 

4. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมี
การดำเนินงานดังน้ี 
1) โรงพยาบาล มทส. ไดข้ออนุมัติปรับโอนเงินกู้ยืมระยะสั้น

เป ็ นระยะยาว และได ้ ร ั บอน ุ ม ั ติ จำนวนท ั ้ งสิ้ น 
534,886,833.55 บาท ตามที ่เสนอในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี ครั ้งที ่ 3/2565 เมื่อ 
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 

2) โรงพยาบาล มทส. ได้นำเสนอแผนทิศทางการพัฒนา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 4 ปี  
(พ.ศ. 2565 -2568) ในการประช ุมสภามหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 ซ่ึงจากการประชุมดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยได้มี
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ให้โรงพยาบาลฯ ทบทวนทิศทาง
แผนการพัฒนาโรงพยาบาลฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมต่อไป โดยจากข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังกล่าว 
แนะนำให้มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ
สำนักวิชาที่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื ่องการจัดการเรียน 
การสอน การว ิจ ัย และการพ ัฒนาบ ุคลากรน ั ้นโดย
โรงพยาบาลได้นำแผนเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และได้รับ
พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
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5. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผู้มีหน้าท่ี รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 (การประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 30 
กรกฎาคม 2564) 
1) มหาวิทยาลัยควรทบทวนชื่อ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับเน้ือหาใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหากต้องการให้เป็นรางวัล 
(reward) ควรเป็นการให้กับการประสบความสำเร็จใน
ผลงานท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจพิจารณา ดังน้ี 
(1) สามารถลด Investment Cost ได ้ 
(2) ควบคุมคุณภาพของการก่อสร้างได้ 
(3) ความสามารถในการลดระยะเวลาในการก่อสร้างให้

เสร็จก่อนกำหนดในแผนงาน 
มติท่ีประชุม 
มหาวิทยาลัยโดยส่วนอาคารสถานท่ีควรทบทวน (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู ้ม ีหน้าท่ี  
รับผิดชอบการจัดซื ้อจัดจ้างงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 โดย
ดำเน ินการตามข ้อส ั งเกต/ข ้อเสนอแนะ และนำเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเป็นวาระสืบเน่ืองต่อไป 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้2 คะแนน) 

5. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั ่วไป 
ได้ดำเนินการขอชะลอการขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศฯ เพื่อ
ทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากอยู่
ระหว ่างการว ิเคราะห์อ ัตรากำลังและภาระงานของ 
ส่วนอาคารสถานที่ และเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการ
จ้างออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 
ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและมาตรฐานวิชาชีพ
ต่อไป 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
28 กุมภาพันธ ์2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) ศึกษารายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 
2) วิเคราะห์ความเหมาะสมตามลักษณะงานและ

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) จัดทำ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการ

เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ 
4) เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
5) จัดทำประกาศตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

(2) ประเด็นมติในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 9 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จ  
4 ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สำหรับอีก 5 ประเด็น มีผลการดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ขอความเห็นชอบงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การประชุมครั้งที่ 9/2564 
วันท่ี 17 กันยายน 2564) 
1) การควบคุมและติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณ 

ควรแจงข้อมูลตัวเลขที่เสนอเป็นรายไตรมาส เพื่อดูผลการ
ดำเนินงานเป็นรายไตรมาส เก ิดขึ ้นจริงเท่าใด ความ
แตกต่างเป็นอย่างไร และทำให้ทราบความก้าวหน้า รวมท้ัง
เป็นประโยชน์ในการจัดซ้ือจัดจ้างว่าอยู่ในไตรมาสใด  

2) ควรมีการประเมินผลในเรื่องของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เมื ่อสิ ้นปี งบประมาณ รวมทั ้งการสรุปบทเร ียนจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการเพิ่มรายได้ เพื่อให้
ครอบคลุมรายจ่ายด้านบุคลากรท่ีมีเพิ่มขึ้นทุกปี 

4) หน่วยวิสาหกิจควรพิจารณาปรับการบริหารจัดการให้มี
รายรับมากกว่ารายจ่าย 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
และหน่วยวิสาหกิจดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

1. มหาว ิทยาลัยโดยฝ่ายย ุทธศาสตร์และงบประมาณได้
ดำเนินการในการจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัยหน่วยงาน
ต้องมีการวางแผนงบประมาณรายเดือนและแผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างในระบบ PBMS เพื ่อใช้ในการติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณและวางแผนกระแสเงินสดของมหาวิทยาลัย โดยจะ
ม ี การต ิ ดตามประเม ิ นผลและรายงานต ่ อท ี ่ ประชุ ม
คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกสิ้นไตรมาส และส่วนแผนงาน
ได ้สร ุปผลการดำเน ินงานตามต ัวช ี ้ ว ัดและการใช ้จ ่ าย
งบประมาณเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และ
ได้นำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป มหาวิทยาลัยมี 
แนวทางการเพิ ่มรายได้ในหลายมิติ โดยจัดทำเป็นแผนการ
ดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว ดังน้ี 
1) ระยะสั้น เป็นการเพิ่มรายรับจากการจัดการศึกษา โดยการ

หาแนวทางการรับนักศึกษาให้ได้จำนวนตามแผนที่วางไว้ 
รวมท ั ้ งการพ ัฒนาหล ักส ู ตรแบบโมด ู ล (Modular 
Curriculum) และหลักสูตร upskill/reskill ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนท่ัวไป 

2) ระยะยาว การพัฒนาโรงพยาบาลให้สามารถสร้างผลกำไร 
และการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา การนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการเพิ ่มรายได้จาก
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย โดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผน
กลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์มหาวิทยาลัย โดยส่วนบริหาร
สินทรัพย์ซ่ึงจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

โดยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะที่ 13 
(พ.ศ. 2566-2570) ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objective) ที่ 5 เพื ่อสร้างความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมขีดความสามารถของโรงพยาบาล มทส. โดยใช้  

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการสร้างสุข 
ภาวะท่ีดีของประชาชนและชุมชน (Healthcare Research & 
Innovation) โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งท่ี 7/2565 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

2. ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีส ุรนารี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(การประชุมครั้งท่ี 11/2564 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564) 
1) มหาวิทยาลัยมีมาตรการอะไรบ้างที ่จะทำให้หน่วย

ว ิ ส า ห ก ิ จ ปฏ ิ บ ั ต ิ ต า มข ้ อ เ ส นอ แ นะ ข อ งคณะ
กรรมการบริหารหน่วยวิสากิจ 

2) จากงบการ เ ง ิ น  ณ  30  ก ั นยายน  พ .ศ .  2564 
มหาวิทยาลัย ควรทบทวนรายการภาระผูกพันที ่มี
เวลานาน ซึ่งเป็นภาระผูกพันอะไรบ้าง และต้องผูกพัน
ต่อไปหรือไม ่ 

3) เร ื ่องงานว ิจ ัย หากเกิดภาระผูกพันเป็นเวลานาน 
ผลงานวิจัยจะไม่ทันสมัยและไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร 
มหาวิทยาลัยควรเข้มงวดในเรื่องงบประมาณสำหรับ
งานวิจัย 

4) รายการเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสดในงบ
การเงิน มหาวิทยาลัยควรทำรายละเอียดภาระผูกพันท่ี
ต้องจ่ายมีรายการอะไรบ้าง จ่ายเมื่อไร   มีแผนการใช้
จ่ายเงินในเรื่องใดบ้าง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเสนอสำนัก
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท ี ่ เสนอ โดย
ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้
ดำเนินการดังน้ี 
1) นำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบร ิ หารหน ่ วยว ิ ส าหก ิจ ต่อ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในวาระขอความ
เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี รายไตรมาสและรายปี 

2) ส่วนการเงินและบัญชี จัดทำรายละเอียดข้อมูลรายการ
ภาระผูกพัน เพื่อการประมาณการเงินสด ในการบริหาร
จัดการด้านการเงินของผู้บริหาร โดยนำเสนอผู้บริหาร
เป็นรายไตรมาส และเมื่อมีการขอข้อมูลเฉพาะกิจ 

3) มหาวิทยาลัยมีการติดตามโครงการวิจัยค้างนานโดยมี
อนุกรรมการพิจารณา รวมทั้งเกณฑ์เงื ่อนไขการขอ
งบประมาณสนับสนุน ซึ่งหากมีค้างเดิม จะชะลอการ
สนับสนุนงบประมาณใหม่ 

4) มหาวิทยาลัยมีการติดตามรายการที่มีภาระผูกพัน โดย
หน่วยงานต้องชี ้แจงถึงสาเหตุ และระยะเวลาที ่จะ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อส่วนการเงินและบัญชีจักนำ
ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการด้านการเงิน ทั ้งน้ี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลเพื่อพิจารณา
การจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 
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3. รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. 
ประจำปี พ.ศ. 2564 (การประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 
มกราคม 2565) 
มหาว ิทยาล ัยอาจพ ิจารณาทางเล ือกการลงท ุนใน
ต่างประเทศ ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับความเสี่ยงในอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยมอบประเด็นให้ บลจ. ท้ัง 2 แห่ง ศึกษาและ
เสนอความค ิด เห ็นแก ่มหาว ิทยาล ัย  และนำเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมคราว
ถัดไป 
มติท่ีประชุม 
รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน กองทุนส่วนบุคคล – มทส. 
ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ 
ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
ทราบต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้เชิญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ท่ีบริหารกองทุนส่วนบุคคล 
เสนอรายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. 
ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 
เมษายน พ.ศ. 2565 โดยมีข ้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า 
การพิจารณาเลือกการลงทุนในต่างประเทศ ควรชะลอไว้ก่อน 
เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบันในต่างประเทศยังมีความผันผวน 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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4. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการจ่ายเงินบำเหน็จ
รางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ (เทคโนธานี) 
พ.ศ. 2565 (การประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 21 มกราคม 2565) 
1) การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัล ให้จ่ายเมื ่อผลประกอบการมี

รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายในป ีงบประมาณน้ัน  ๆเพื่อแก้ปัญหา
การจ่ายที ่คงค้างเดิม ให้ระบุปีงบประมาณแยกเป็นปีๆ  
ให้ชัดเจน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

2) งบการเงินท่ีนำมาอ้างอิงการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลต้อง
ผ่านการรับรองของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ส่วนปีงบประมาณใดยังไม่รับรองให้หน่วยตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้รับรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอ  

3) การจ่ายบำเหน็จรางวัล ควรให้สำหรับบุคลากรที่ยัง
ปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานในปัจจุบัน ซ่ึงคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและของบุคคลน้ันแตกต่าง
ก ัน การกำหนดอัตราการจ่ายเง ินบำเหน็จรางวัล  
ให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามผลการปฏิบัติงาน 

4) เมื่อดำเนินการทำประกาศเฉพาะเทคโนธานี ท่ีแยกตาม
ปีงบประมาณคงค้างเดิมแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำ
ประกาศฯ เพื่อใช้สำหรับทุกหน่วยวิสาหกิจต่อไป 

มติท่ีประชุม 
มอบฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป โดยดำเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานีพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน เป็นวาระสืบเนื่องต่อไป 

4. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปได้
ดำเนินการหารือกันร่วมกันระหว่างฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน 
และวิสาหกิจ และงานนิติการ ถึงแนวทางที่จะดำเนินการ
เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และได้หารือร่วมกับท่าน
อธิการบดี เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณา
แนวทางดำเนินการสำหรับทุกหน่วยวิสาหกิจต่อไป 
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5. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
อ ัตราค ่าธรรมเน ียมลงทะเบียนเร ียนรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565  
(การประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 21 มกราคม 2565) 
1) เชิงวิชาการหากนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท 

เรียนวิชาเดียวกันจะส่งผลต่อการพิจารณาเกรดของ
อาจารย์ผู้สอนในการสอบได้ 

2) อาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจ่ายชำระค่าหน่วยกิต ซ่ึง
นักศึกษาปริญญาตรีจะชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ำกว่า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สามารถนำรายวิชาที่เรียน เทียบโอนในระดับปริญญาโทได้ 
โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำอีก  

มติท่ีประชุม 
มอบฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพทบทวน (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื ่อง อัตราค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ นำเสนอสภาวิชาการพิจารณาก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นวาระสืบเน่ืองต่อไป 
 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : - ไม่ระบ-ุ  
รายละเอียด Milestone : 
รอนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในครั้งต่อไป 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

5. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพได้ดำเนินการ
นำเร ื ่องเสนอสภาว ิชาการทบทวนและนำเร ื ่องเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินอีกครั้งในการประชุม
ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 และมีมติ
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
อ ัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเร ียนรายว ิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 แล้ว 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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(3) ประเด็นมติในรอบครึ ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รวม 10 ประเด็น มีผลการ
ดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ขอความเห ็นชอบท ิศทางการพ ัฒนาโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 
2568) และขอความเห็นชอบปรับปรุงโอนเงินกู้ยืมระยะสั้น
เป ็นระยะยาว (การประชุมคร ั ้งท ี ่  2/2565 ว ันที ่  18 
กุมภาพันธ์ 2565) 
1) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี  ควรเน้น

งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการแพทย์ในการรักษา
โรค เพื่อสร้างชื่อเสียง และแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรวิเคราะห์
แผน นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม การเงิน 
และงบประมาณ ในการดำเนินการให้มีความชัดเจนมาก
ยิ ่งขึ ้น และการลงทุนอาจต้องชะลอบางส่วน เพื ่อลด
ค่าใช้จ่าย  

3) ขณะนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 534,886,833.55 บาท 
โดยแผนการพ ัฒนาของโรงพยาบาลฯ ควรระบ ุว่ า
โรงพยาบาลฯ จะมีแผนการจ่ายเงินกู ้ย ืม การคืนเงิน
มหาวิทยาลัยอย่างไร และในอีก 4 ปีข้างหน้าจะมีแผนกู้ยืม
เงินเพิ่มอีกหรือไม ่

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) และเห็นชอบปรับปรุงโอน
เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นระยะยาว จำนวนเงินทั้งสิ้น 534,886,833.55 
บาท ตามที่เสนอ โดยมอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

1. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้
ดำเนินการดังน้ี 
1) โรงพยาบาล มทส. ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิกและ

เริ่มดำเนินการ (CRC) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้
มีการส่งผลงานวิจัยแล้วจำนวน 26 เรื่อง และโรงพยาบาล
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในการปรับปรุง
สถานที ่ เพ ื ่อเป ็นศูนย ์ว ิจ ัยทางคลิน ิก โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 3.3 ล้านบาท 

2) ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 โรงพยาบาล 
มทส.ได้มีการวิเคราะห์การจัดทำแผนปฏิบัติการ วิเคราะห์
สภาพองค์กร และให้มีการนำเสนอแผนและโครงการใน
การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อตอบสนอง
ต่อการเรียนการสอนแพทย์ชั ้นคลินิก รวมถึงการเป็น
แหล่งฝึกของนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาพยาบาล 
นักศึกษาสาธารณสุข และมีการประเมินโครงการและการ
ลงทุนให้มีความคุ้มค่าคุ ้มทุน เพื ่อให้มีความมั่นคงทาง 
การเงินของโรงพยาบาล 

3) ในแผนทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาล มทส. ระยะ 4 ปี  
(พ.ศ. 2565 - 2568) ได้มีการวิเคราะห์ความสามารถใน
การคืนเงินกู้ให้กับมหาวิทยาลัยได้ โดยจะสามารถเริ่มคืน
เงินกู ้ให้กับมหาวิทยาลัยตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2567 จำนวน  
50 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2568 จำนวน 100 ล้านบาท 
ตามลำดับ 

5 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
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2. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษาคุณแม่น้อย ลิมปิจำนงค์ 
พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วย กองทุนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2565 
(การประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 18 มีนาคม 2565) 
1) การเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด โดยส่วน

การเงินและบัญชีเป็นหน่วยงานจัดทำบัญชี และจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื ่อให้ส่วนกิจการ
นักศึกษารายงานแก่ผู้บริจาคทราบ 

2) อาจพิจารณาเพิ่มการลงทุนของกองทุนในสลากธนาคาร
ออมสิน และสลากธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร โดยให้สอบถามข้อมูลเบื ้องต้นจากสถาบัน
การเง ิ นท ั ้ ง  2 แห ่ ง  ในการจ ั ดซ ื ้ อสลากในนาม
สถาบันการศึกษา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 
กองทุน การศึกษาคุณแม่น้อย ลิมปิจำนงค์ พ.ศ. 2565 และ 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุน 
การศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ และ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้
ดำเนินการดังน้ี 
1) ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ซึ ่งได้มีการ

จัดทำบัญชีกองทุน และทำรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีของแต่ละกองทุน เพื่อให้ส่วนกิจการนักศึกษา
รายงานแก่ผู้บริจาคทราบต่อไป ทั้งนี้ ระเบียบได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2565 
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

2) การลงทุนของกองทุนการศึกษาในสลากธนาคารออมสิน 
และสลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
นั ้น สถาบันการศึกษาสามารถลงทุนได้ โดยขออนุมัติ
มหาวิทยาลัยเป็นเชิงนโยบาย ทั ้งนี้ ระเบียบได้รับการ
อนุมตัิจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2565 
เมื่อวันเสาร์ที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

5 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

3. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ส ุ รนารี  ว ่ าด ้ วย  กองท ุนพ ัฒนาการศ ึกษาแพทย์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 (การประชุม
ครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 18 มีนาคม 2565) 
มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานงานนิติการ ส่วนสารบรรณและ
นิติการ และนำหารือคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ
อธิการบดี เพื่อให้ (ร่าง) ระเบียบฯ มีความยืดหยุ่น รัดกุม
ย ิ ่ งข ึ ้น โดยพ ิจารณาแก ้ไขข ้อความ (ร ่าง )  ระเบ ียบ
มหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 
1) นิยาม “กรรมการ” เพื่อให้ครอบคลุมกรรมการท่ีอาจเป็น

บุคคลภายนอก 
2) ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของกองทุน 

จากเดิม (3) เพื่อพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของสำนักวิชา 
แก้ไข (3) เพื่อพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของการ 

จัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
3) ข้อ 7  ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย 

จากเดิม (3) กรรมการจำนวน ไม่เกิน 7 คน ซ่ึงมหาวิทยาลัย 
แต่งตั้งจากบุคลากรของสำนักวิชา 

แก้ไข (3) กรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ 
มากกว่า 9 คน ซึ ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั ้งจาก
บุคลากรภายนอกสำนักวิชาได้ 

มติท่ีประชุม 
ทบทวน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 
กองทุนพัฒนาการศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2565 ตามที ่ เสนอ ให ้ดำเน ินการตามข ้อส ังเกต/
ข ้อเสนอแนะ และเว ียนแจ ้งคณะกรรมการการเง ินและ
ทรัพย์ส ินพิจารณาก่อน นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ได้
นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม 
ครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ท่ีสำนักวิชา
แพทยศาสตร์ ได้ทบทวน (ร่าง) ระเบียบฯ ตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ ต่อมาได้นำเสนอที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ขอ
แก้ไขทบทวน (ร่าง) ระเบียบ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2565 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และได้นำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

5 

4. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วย กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญ
วัฒนา พ.ศ. 2565 (การประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 
มีนาคม 2565) 
พิจารณาเพ่ิมข้อความใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 
ข้อ 11 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้
อธิการบดี มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของอธิการบดี
ให้เป็นท่ีสุด 
มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 
กองทุน รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัฒนา พ.ศ. 2565 
ตามท ี ่ เสนอ โดยมอบสำน ักว ิชาเทคโนโลย ีการเกษตร 
ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

4. มหาว ิทยาลัยโดยสำนักว ิชาเทคโนโลย ีการเกษตรได้
ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั ้งท่ี 3/2565 เมื่อ
วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 และ
ได้รับความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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5. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วย กองทุนการศึกษา คนถางทาง (รศ.ดร.ทวิช จิตร
สมบูรณ์) พ.ศ. 2565 (การประชุมครั ้งที่ 3/2565 วันท่ี 18 
มีนาคม 2565) 
พิจารณาแก้ไขข้อความใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 
1) ข้อ 4 เงินทุนประกอบด้วย 

จากเดิม (1) เงินทุนประเดิม จำนวน 269,667.66 บาท 
แก้ไขเป็น (1) เงินทุนประเดิม จำนวน 275,168.66 บาท 

2) ข้อ 7 จากเดิม  ให้นำดอกผลและเงินต้นของเงินทุนตาม 
ข้อ 4 มาจัดสรร... 

แก้ไขเป็น  ให้นำเงินตามข้อ 4 มาจัดสรร... 
มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 
กองทุน การศึกษา คนถางทาง (รศ.ดร.ทวิช จ ิตรสมบูรณ์)  
พ.ศ. 2565 ตามที ่เสนอ โดยมอบสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ดำเน ินการตามข ้อส ังเกต/ข ้อเสนอแนะ และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

5. มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการดังน้ี 
1) (ร ่าง) ระเบ ียบมหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี  ว ่าด ้วย  

กองทุนการศึกษา คนถางทาง (รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์)  
พ.ศ. 2565 แก้ไขข้อความใน (ร่าง) ข้อ 4 และ ข้อ 7 ซ่ึง
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในการประชุมครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 แล้ว 

2) ระเบ ียบมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีส ุ รนารี  ว ่ าด ้ วย  
กองทุนการศึกษา คนถางทาง (รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์) 
พ.ศ. 2565 ลงนามโดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ณ วันท่ี 29 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

5 

6. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ส ุรนารี  ว ่าด ้วย กองท ุนโรงพยาบาลมหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 (การประชุมครั้งที่ 3/2565 
วันท่ี 18 มีนาคม 2565) 
พิจารณาแก้ไขข ้อความ ข ้อ 4.5 ใน (ร ่าง )  ระเบ ียบ
มหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 
จากเดิม เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลพระสงฆ์  สามเณร

อาพาธ หรือนักบวชในศาสนาอื่น ๆ ...  
แก้ไขเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพระสงฆ์  

สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ ... 
มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 
กองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 
ตามที่เสนอ โดยมอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ดำเน ินการตามข ้อส ังเกต/ข ้อเสนอแนะ และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

6. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้
มีการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การเง ินและทรัพย์ส ิน โดย (ร ่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 แก้ไขข้อความใน (ร่าง) ข้อ 4.5 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในการประชุมคร ั ้งท่ี 4/2565 เม ื ่อว ันท่ี 28 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2565 แล้ว 
 

5 

7. รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล - ไตรมาสที่ 1 
ประจำป ีพ.ศ. 2565 (สิ้นสุด ณ วันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2565) 
(การประชุมครั้งท่ี 4/2565 วันท่ี 22 เมษายน 2565) 
1) การพิจารณาเลือกการลงทุนในต่างประเทศ ควรชะลอไว้

ก่อน เนื ่องจากสถานการณ์ปัจจุบันในต่างประเทศยังมี
ความผันผวน  

2) ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด จัดทำ
ข้อมูลการลงทุนในตราสารต่างประเทศ ตามแบบของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

มติท่ีประชุม 
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล - ไตรมาสท่ี 1 
ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามที ่ เสนอ มอบฝ่ายเลขานุการฯ 
ดำเนินการตามข ้อส ังเกต/ข ้อเสนอแนะ และนำแจ ้งสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป 

7. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้ให้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 2 แห่ง เสนอรายงานผลการ
ดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล ไตรมาสท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
ในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั ้งท่ี 
7/2565 เมื่อวันที ่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 
และได้แจ้งให้ผู ้บริหารกองทุนชะลอการนำเสนอการลงทุน
ต่างประเทศออกไปก่อน 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 



รายงานการตดิตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

                สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.) หน้า 99 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

8. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ว่าด้วย กองทุนพัฒนาการศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 (การประชุมครั้งที่ 4/2565 
วันท่ี 22 เมษายน 2565) 
พิจารณาแก้ไขจำนวนเงินทุนประเดิมใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 
จากเดิม จำนวน 197,325 บาท 
แก้ไขเป็น จำนวน   50,000 บาท 
มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุน
พัฒนาการศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 
ตามท่ีเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

8. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ได้มีการ
ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ โดยได้นำเสนอ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนพัฒนา
การศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันเสาร์
ท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

5 

9. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 
(การประชุมครั้งท่ี 4/2565 วันท่ี 22 เมษายน 2565) 
1) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาเป็น

ทางเลือกเสรีได้นั้น ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน เนื่องจาก
พื้นฐานการเรียนมีข้อกำหนดไม่เท่ากัน อาจเกิดผล
กระทบต่อการให้เกรด ทำให้คุณภาพทางวิชาการเสียไป  

2) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพควรนำทางเลือกท่ี 2 
กลับไปทบทวนใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

3) ให้ใช้สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร Honors Program เพื่อให้ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ฉบับน้ีสามารถดำเนินการต่อไปได ้

มติท่ีประชุม 
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื ่อง 
อ ัตราค ่าธรรมเน ียมลงทะเบ ียนเร ียนรายว ิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ตามท่ี
เสนอ โดยให้ใช้สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร Honors Program 
มอบฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป 

9. มหาว ิทยาล ัยโดยฝ ่ายว ิชาการและประก ันค ุณภาพ  
(ส่วนส่งเสริมวิชาการ) อยู ่ระหว่างการจัดทำและเสนอ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี  เร ื ่อง อ ัตรา
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 เพื่อลงนาม 

5 

10. ขอความเห็นชอบ (ร ่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื ่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการ
จ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วย
วิสาหกิจ (เทคโนธานี) พ.ศ. 2562 – 2564 (การประชุมครั้ง
ท่ี 5/2565 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565) 
1) เพิ่มข้อความใน (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

(1) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร...(เทคโนธานี) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2564 

(2) ข้อ 6.4 เงินบำเหน็จรางวัลขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละบุคคล 

2) เมื่อเทคโนธานีได้จ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแล้ว ให้จัดทำรายงานการ
จ่ายเงินบำเหน็จรางวัลของทั้ง 3 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2562 – 2564) 
เสนอฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เพื่อทราบต่อไป 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการ
ดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ (เทคโนธานี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- 2564 ตามที่เสนอ โดยมอบฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป 
และเทคโนธานี ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

10. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปได้
ดำเนินการดังน้ี 
1) ส่วนทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการดังน้ี 

(1) ได้เพิ่มข้อความในประกาศตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
(2) เทคโนธานีได้จ่ายเงินบำเหน็จรางวัลปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 – 2564 แก่บุคคลผู้มีสิทธิตามประกาศเมื่อ
วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ขณะนี้ส่วนทรัพยากร
บุคคลอยู ่ระหว ่างประสานขอข้อมูลรายงานการ
จ่ายเงินบำเหน็จดังกล่าว 

2) เทคโนธานีอยู ่ในระหว่างจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

3 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

คกก.การเงินและทรัพย์สิน (ต่อ) 
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4.2.3 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล รวม 5 ประเด็น (สืบเนื่องจากปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 2 ประเด็น 
/ในรอบคร่ึงหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 3 ประเด็น) 

(1) ประเด็นมติสืบเนื่องจากปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 2 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 
1 ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สำหรับอีก 1 ประเด็น มีผลการดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

1. ขอความเห็นชอบวงเง ินงบประมาณสำหร ับการขึ้น
เงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (การประชุมครั้ง
ท่ี 4/2564 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2564)  
ให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการใน 3 เรื่องเพื่อให้มีความพร้อมในการ
ขึ้นเงินเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยการแบ่งออกเป็น 3 
portion model (60% ของ inflation rate, pay for performance , 
pay for current and future contribution) ดังน้ี 
1) การกำหนด definition ของ pay for current and future 
2) ควรทำ revenue and cost analysis ตลอดจนศึกษา

แนวคิดรูปแบบการ pay mix 
3) ควรวิเคราะห์ความคาบเกี่ยวระหว่าง incentive ในรูปแบบ

อื่น อาทิ ค่าตอบแทนตีพิมพ์ บริการวิชาการ กับ pay for 
performance เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน 

มติท่ีประชุม  
เห ็นชอบกำหนดวงเง ินข ึ ้นเง ินเด ือนร ้อยละ 4 สำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบ่งร้อยละ 0.75 เป็นค่าครองชีพ 
และร้อยละ 3.25 เป็นผลการประเมินการปฏิบัติงานและมอบให้
มหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อสังเกต เพื่อให้มีความพร้อมใน
การขึ้นเงินเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 1 คะแนน) 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปได้
กำหนดแนวทางในการดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
เพื ่อศ ึกษา ว ิ เคราะห ์ กำหนดแนวทางในการปร ับปรุ ง  
ตามข้อเสนอแนะทั ้ง 3 ข้อ ป ัจจ ุบ ันอย ู ่ ในระหว่างการ
ดำเนินการตามโครงการจัดทำระบบอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์ 
กำหนดรายงานผลเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซึ่งได้กำหนด
รายละเอียดในการหารือทั้ง 3 ประเด็นกับผู้เชี่ยวชาญ และได้
จัดส่งข้อมูลบางส่วนแล้ว 

3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

(2) ประเด็นมติในรอบครึ ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รวม 3 ประเด็น มีผลการ
ดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. ขออนุมัติการช่วยเหลือชดใช้ทุนรัฐบาลให้แก่อาจารย์ที ่มี
ภาระผูกพันการชดใช้ทุนกับต้นสังกัดเดิม (การประชุมครั้งท่ี 
2/2565 วันท่ี 12 มีนาคม 2565) 
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือชดใช้ทุน มหาวิทยาลัยต้อง
คำนวณความคุ้มค่าของคณาจารย์ที่มีภาระผูกพันชดใช้ทุนแก่
ต้นสังกัดเดิมทั้ง 2 ท่าน ในการปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย 
เพื่อกำหนดวงเงินที่เหมาะสมในการพิจารณาช่วยเหลือชดใช้
ทุน โดยให้จัดทำสัญญาการรับเงินช่วยเหลือฯ และอาจกำหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย 
มติท่ีประชุม 
มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และ
นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมนัด
พิเศษต่อไป 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปได้
ดำเนินการดังน้ี 
1) ไดท้ำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอผ่อนผันให้

คณาจารย์ท้ัง 3 ราย ปฏิบัติงานชดใช้ทุนท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

2) ได้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื ่อขอผ่อนผันให้
คณาจารย์ท้ัง 3 ราย ปฏิบัติงานชดใช้ทุนท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

3) กำหนดเสนอขออนุมัต ิเง ินชดใช้ทุนในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2565 และเสนอสภามหาว ิทยาล ัยในเด ือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

2. ขออนุมัติแต่งตั ้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished 
Professor) และผู ้เชี ่ยวชาญวุฒิคุณ (Distinguished 
Scholar) เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(การประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2565) 
มหาวิทยาลัยควรประเมินว่าเมื่อได้แต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ 
(Distinguished Professor) และผ ู ้ เช ี ่ยวชาญว ุฒ ิ คุณ 
(Distinguished Scholar) เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร 
มติท่ีประชุม 
อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor) จำนวน 
4 ราย และผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ (Distinguished Scholar) จำนวน 1 ราย 
เพื่อปฏิบัติงานในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ดังน้ี 
1) ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor) จำนวน 4 ราย ได้แก่ 

1.1) Professor Dr. Georgi N. Vayssilov   
1.2) Professor Dr. Hristiyan A. Aleksandrov   
1.3)  Professor Dr. Frank  Roessner   
1.4)  Professor Dr. Genji  Kurisu   

2) ผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ (Distinguished Scholar) จำนวน 1 ราย ได้แก่ 
2.1) Associate Professor Dr. Karin  FÖttinger  

ค่าใช้จ่ายสำหรับศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor) และ
ผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ (Distinguished Scholar) ใช้งบประมาณจากทุนวิจัย 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : 
31 มกราคม 2566 
รายละเอียด Milestone : 
1) ตุลาคม พ.ศ. 2565 รวบรวมรายชื่อศาสตราจารย์วุฒิคุณ 

(Distinguished Professor) และผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญว ุฒ ิ คุณ 
(Distinguished Scholar) ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

2) พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ส่งข้อมูลให้ต้นสังกัดรายงานผล 
3) ธันวาคม พ.ศ. 2565 สรุปข้อมูล 
4) 4 มกราคม พ.ศ. 2566 รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : -ไม่ระบุ-  

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปได้
มอบหัวหน้าส ่วนทร ัพยากรบุคคลในการดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั ้งผ ู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อ
ปฏิบัต ิงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี พ.ศ. 2561  
เป็นต้นมา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ 
(Distinguished Professor) จำนวน 15 ราย และผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ 
(Distinguished Scholar) จำนวน 2 ราย 

3 

3. ขออนุมัติการช่วยเหลือชดใช้ทุนรัฐบาลให้แก่อาจารย์ที ่มี
ภาระผูกพันการชดใช้ทุนกับต้นสังกัดเดิม (การประชุมครั้งท่ี 
3/2565 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2565) 
การพิจารณาอนุมัติวงเงินที่ให้ความช่วยเหลือชดใช้ทุนรัฐบาลให้แก่
อาจารย์ทั้ง 3 รายดังกล่าว เห็นควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็น 
ผู้พิจารณาอนุมัติวงเงิน เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยได้เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในรายของอาจารย ์ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ   
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยที ่ได้ดำเนินการตาม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
2) เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือชดใช้ทุนรัฐบาลให้แก่อาจารย์ที่มี

ภาระผูกพันการชดใช้ทุนกับต้นสังกัดเดิม ตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ โดยช่วยเหลือตามความสามารถในเรื ่องงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในวงเงินไม่เกินกรณีของอาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา  
เพชรประไพ แล้วให้เสนอขออนุมัติวงเงินท่ีให้ความช่วยเหลือชดใช้
ทุนรัฐบาลให้แก่อาจารย์ท้ัง 3 รายดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปอยู่
ในระหว่างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

คกก.บริหารงานบุคคล (ต่อ) 
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4.2.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน รวม 19 ประเด็น (สืบเนื ่องจากปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มี 8 ประเด็น / ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 5 ประเด็น/ในรอบครึ่งหลัง
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 6 ประเด็น) 
(1) ประเด็นมติสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 8 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 3

ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สำหรับอีก 5 ประเด็น มีผลการดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

1. รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
(การประชุมครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 20 สิงหาคม 2563) 
มหาวิทยาลัยควรรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวกับคดีความและเร่ง
ดำเนินการก่อนท่ีคดีความจะหมดอายุ 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลงาน ของหน ่วย
ตรวจสอบภายใน 

2) ให้มหาว ิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ 

3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานติดตามผลและ
รายงานผลเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานต่อไป 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 3 คะแนน) 
 

 

1. มหาวิทยาลัยโดยงานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ 
ได้ดำเนินคดีภายในกำหนดอายุความ ภายใต้หลักเกณฑ์
ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันท่ี 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ที่ประชุมอนุมัติหลักเกณฑ์การ
ดำเนินคดีเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
1) ตัดเป็นหน้ีสูญ 

(1) หน้ีไม่พอกับค่าใช้จ่าย (หน้ีคงเหลือติดลบภายหลัง
หักค่าใช้จ่ายแล้ว) 

(2) หนี้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายคงเหลือ 0-1,999 บาท 
และลูกหน้ีมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

(3) หน้ีภายหลังหักค่าใช้จ่ายคงเหลือ 0-4,999 บาท และ
ลูกหน้ีมีภูมิลำเนานอกเขตจังหวัดนครราชสีมา 

2) ดำเนินคด ี
(1) หนี ้ค้างชำระภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมียอด

ตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป และลูกหนี้มีภูมิลำเนา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

(2) หนี ้ค้างชำระภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมียอด
ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป และลูกหนี้มีภูมิลำเนา
นอกเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ท้ังน้ี งานนิติการพิจารณาดำเนินคดีภายในกำหนดอายุความโดย
จะเสนอขอใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวกับหน้ีรายอื่น ๆ  เป็นกรณีไป 

3 

2. การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน กับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 และสำนัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (การประชุมครั ้งท่ี 
6/2563 วันท่ี 20 สิงหาคม 2563) 
สำนักตรวจเง ินแผ่นด ินจ ังหว ัดนครราชสีมาให ้ข ้อส ังเกต/
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1) ในการสอบข้อเท็จจริงควรกำหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ 

รวมถึงกำหนดจำนวนครั ้งในการขยายระยะเวลาในการสอบ
ข้อเท็จจริง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการซ่ึง
อาจส่งผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

2) กรณีคดีทางแพ่ง จะมีอายุความ 10 ปี หากไม่เร่งร ัดในการ
ดำเนินการ จะทำให้ขาดอายุความ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
มหาวิทยาลัย และควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ขาดอายุ
ความว่าเป็นเพราะเหตุใด 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา 
2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานติดตามผลและรายงานผล

เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อไป  
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้อ 1) ได้ 2  คะแนน 

ข้อ 2) ได้ 3 คะแนน) 

2. มหาวิทยาลัยโดยส่วนสารบรรณและนิติการได้ม ีการ
ดำเนินการดังน้ี 
1) ได ้ดำเน ินการสอบข้อเท ็จจร ิงตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี ่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อ 15 
“คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หรือผู ้เสียหายได้ชี ้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม” 
ทั้งนี้ ไตรมาสนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและเสนอ
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อมหาวิทยาลัย จำนวน 
2 เรื่อง (คำสั่ง มทส. ท่ี 33/2565 และ 1098/2565) และ
ดำเนินการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยาน
เอกสารและพยานบุคคล จำนวน 4 เรื่อง (คำสั่ง มทส. ท่ี 
1421/2564, 628/2565, 738/2565 และ 1168/2565) 

2) งานนิติการได้ดำเนินคดีภายในกำหนดอายุความ ภายใต้
หลักเกณฑ์ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 
เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการ 

3.50 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

3. รายงานผลการตรวจสอบด ้ านการปฏ ิบ ัต ิ งานทาง
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ รอบครึ่งปีหลังของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การประชุมครั้งที่ 8/2563 วันท่ี 
17 ตุลาคม 2563) 
1) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มี

ผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผล
ไปถ ึงการร ักษาความลับของข ้อม ูลส ่วนบุคคล  ท่ี
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือความเสียหายในระดับ
บุคคลหรือองค์กร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดทำ
ประกาศเชิงนโยบายและมอบผู้รับผิดชอบเพื่อดูแลใน
เรื่องนี ้

2) มหาว ิทยาลัยอาจพิจารณากำหนดให้ม ีการสร ้าง
รหัสผ่าน (Password Generator) โดยกำหนดรหัสผ่าน
แบบ 2 Factor Authentication (2FA)  เพ ื ่ อ ใช ้ กั บ 
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน

ทางคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ รอบครึ่งปีหลัง
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการติดตามผลการ
ดำ เน ิ นง านตามข ้ อส ั ง เกต/ข ้ อ เสนอแนะของ
คณะทำงานตรวจสอบด ้านการปฏ ิบ ัต ิงานทาง
คอมพิวเตอร์ฯ และเสนอความคืบหน้าการดำเนินงาน
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานเป็นระยะ จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 

3) ให ้มหาว ิทยาลัยร ับข ้อส ังเกต/ข ้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้อ 1) ได้ 3  คะแนน 
ข้อ 2) ได้ 3 คะแนน) 

3. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน

การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2) สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) ได้
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้วโดย
เริ ่มที ่ระบบ MIS ในการเรียกดูสลิปเงินเดือนซึ่งเป็น
เอกสารส่วนบุคคล โดยกำหนดรหัสผ่านแบบ 2 Factor 
Authentication (2FA) แล้ว 

4 
5 
 
 
3 
 

4. รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
(การประชุมครั้งท่ี 10/2563 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563) 
การขยายเวลาในการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ควรมีการ
กำหนดจำนวนครั้งของการขยายเวลา 
มติท่ีประชุม 
1) ร ั บทร าบร าย ง า นผ ลก าร ด ำ เ น ิ น ง า นต า ม ม ติ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะข้อ 1) 

3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ ข้อ 2) 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ 2 คะแนน) 

4. มหาวิทยาลัยโดยงานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการได้
ดำเนินการขยายเวลาสอบข้อเท็จจริงตามเหตุผลความจำเป็น
โดยถือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ. 2539 ข ้อ 15 “คณะกรรมการต ้องให ้โอกาสแก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็น
ธรรม” ทั้งนี้ ไตรมาสนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและ
เสนอรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อมหาวิทยาลัย 
จำนวน 2 เรื่อง (คำสั่ง มทส. ท่ี 33/2565 และ 1098/2565) 
และดำเนินการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน 
ทั้งพยานเอกสารและพยานบุคคล จำนวน 4 เรื่อง (คำสั่ง มทส. 
ท่ี 1421/2564, 628/2565, 738/2565 และ 1168/2565) 

4 

หมายเหต ุ:  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

คกก.ติดตามฯ (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

5. รายงานผลการสอบทานคู ่ม ือการปฏิบ ัต ิงานที ่ เป็น
มาตรฐาน (SOP) (ส่วนการเงินและบัญชี) (การประชุม
ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 6 มีนาคม 2564) 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย 
พ.ศ. 2536 เนื ่องจากระเบียบนี ้ได้ใช้มาตั ้งแต่ปี 2536 
ประกอบกับปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลเข้า
มาเกี่ยวข้อง 
มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบรายงานผลการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานท่ี

เป็นมาตรฐาน (SOP) (ส่วนการเงินและบัญชี) 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ดำเนินการต่อไป 

(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ 4 คะแนน) 
 

กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 ธันวาคม 2564 
รายละเอียด Milestone :  
1) หารือแนวทางการดำเนินการผู้เกี่ยวข้อง 
2) ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยเงิน

ยืมทดรองจ่ายท่ีทบทวนใหม่ 
3) เสนอขอความเห็นชอบผู้บริหารที่กำกับ 
4) เสนอร่างระเบียบฯ ต่อคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สิน เพื่อให้ความเห็นชอบ 
5) เสนอสภามหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีส ุรนาร ี เพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2   

5. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจมอบ
งานตรวจจ่าย ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดทำร่างปรับปรุง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินยืม 
ทดรองจ่าย เสนอรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และ
วิสาหกิจเพื่อพิจารณาแล้วและได้มีการชี ้แจงและตอบข้อ
ซักถามประเด็นที่เสนอซึ่งเห็นว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
สาระสำคัญของระเบียบจึงยังชะลอการขอแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบฯ ดังกล่าว 

 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.ติดตามฯ (ต่อ) 
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(2) ประเด็นมติในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 5 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 
ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สำหรับอีก 3 ประเด็น มีผลการดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้  

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

1. ขอความเห็นชอบ (ร ่าง) โปรแกรมการติดตามและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (การประชุมครั ้งท่ี 
11/2564 วันท่ี 13 พฤศจกิายน 2564) 
1) มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสารกับประชาคม มทส. เพื่อ

ทำความเข้าใจในเรื ่อง THE Impact Rankings ว่า
มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้
ประชาคม มทส. ช่วยขับเคลื่อนในเรื่องนี้ 

2) มหาวิทยาลัยเสนอจะรายงานผลเกี ่ยวกับคุณภาพ
บัณฑิตที่เป็นผลมาจากคณาจารย์ที ่ได้รับการรับรอง 
UKPSF ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน
ควบคู่กับการรายงานผลการติดตามตามท่ีกำหนด 

3) มหาวิทยาลัยเสนอจะรายงานผลเกี่ยวกับผลการวิจัยสถาบันท่ี
เป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
งานในเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลงานเป็นระยะ 

มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตาม (ร่าง) ท่ีเสนอทั้ง 2 เรื่อง ได้แก่  
(1) (ร ่าง) โปรแกรมการต ิดตามและประเม ินผลงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 
2565) และเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อการประเมินผลการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

(2) (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานท่ีคาดหวังในช่วงการ
ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568)  

2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

ข้อ 3) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) ประสานหน่วยงานท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง /ส ่วนแผนงาน 

ดำเนินการวิจ ัยสถาบันที ่ เป็นข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ 

2) หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง/ส่วนแผนงาน ดำเนินการวิจัย
สถาบันท่ีเป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ 

3) ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณติดตามผลการวิจัย
สถาบันท่ีดำเนินการตามข้อ 

4) เสนอผลการวิจัยสถาบันท่ีแล้วเสร็จต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
5) มหาวิทยาลัยเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา 
6) รายงานผลเกี ่ยวกับผลการวิจัยสถาบันฯ ในเล่ม

รายงานการติดตามและประเมินผลงาน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการ

ติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการ
ติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

3) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณได้จัดทำ 
หัวข้อเกี่ยวกับ "ผลการประเมินการสอนของนักศึกษาต่อ
กลุ่มอาจารย์ที ่ได้รับการรับรอง UKPSF เทียบกับกลุ่ม
อาจารย์ท่ีไม่ได้รับการรับรอง" จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
สถาบัน (สถานพัฒนาคณาจารย์) แล้วเสร็จ ซึ ่งสถาน
พัฒนาคณาจารย ์ ได ้ ให ้ข ้อม ูลผลการดำเน ินงานว่า 
อยู่ระหว่างจัดทำโครงร่างวิจัยสถาบัน (ร้อยละ 70) 

4.33 
5 
 
 
5 
 
 
3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
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2. การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีเพื ่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตามและ
ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563-30 
กันยายน พ.ศ. 2564) (การประชุมครั้งท่ี 11/2564 วันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2564) 
ในเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่มหาวิทยาลัย
กำลังดำเนินการนั้นมหาวิทยาลัยควรแยกวิเคราะห์ให้เห็นชัดเจน
ระหว่างต้นทุนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-Site และการ
เรียนการสอนแบบ Online เพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียน
การสอนและการจัดการทรัพยากร 
มติท่ีประชุม 
1) เห ็นชอบรายงานการติดตามและประเม ินผลงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (1 ต ุลาคม พ.ศ. 2563-30 ก ันยายน  
พ.ศ. 2564) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้จัดทำ
ต้นทุนหน่วยงาน ต้นทุนหอพักนักศึกษา ต้นทุนผลิตน้ำประปา 
และต้นทุนรายวิชา/หลักสูตร ถึงภาคการศึกษาท่ี 3/2564 ท้ังน้ี 
ในส่วนของต้นทุนหน่วยงาน ได้มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนำข้อมูล
ไปวิเคราะห์บริหารจัดการภายในหน่วยงาน อาทิ (1) สำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ (สำหรับรายงานการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ) (2) สถานกีฬาและ
ส ุ ขภาพ (บร ิ หารจ ั ดการงบประมาณในหน ่ วยงาน )  
(3) งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา 
(บริหารจัดการงบประมาณในหน่วยงาน) 

4 

3. ขอความเห็นชอบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี  ณ ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2565) 
1) จากการรายงานผลในไตรมาสท่ี 1 ยังมีตัวชี้วัดใน SUT 

Scorecard ท่ีมีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือ
เป้าหมาย ได้แก่ ตัวชี้วัดท่ี 1.2, 1.3, 2.3, 9.3.2 และ 
14 มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางการดำเนินงานให้ได้
ตามเกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสถัดไป และควรเป็นการ
รายงานผลสะสมในแต่ละไตรมาส 

2) มหาวิทยาลัยควรมีกลไกในการเชื่อมโยงประเด็นข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะและมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชุดต่าง ๆ ไปสู่คณะกรรมการประจำหน่วยวิสาหกิจต่าง ๆ  
และคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ศูนย์ สถาบันต่าง  ๆ
ได้รับทราบด้วย 

3) การแก้ปัญหาและสาเหตุการตกออกของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าการเรียนออนไลน์ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มีผลในเรื่องการตกออกของนักศึกษาหรือไม ่อย่างไร 

มติท่ีประชุม  
1) เห ็นชอบรายงานการต ิดตามผลการดำเน ินงานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

 

3. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
1) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการดังน้ี 

(1) ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยส่วนการเงินและ
บัญชี ได้ดำเนินการจัดทำแบบการรายงานรายได้จาก
หลักสูตรการเรียนรู ้ตลอดชีวิตแบบสะสมรายไตรมาส
เร ี ยบร ้อยแล ้ ว ส ่ วนผลประกอบการของฟาร์ม
มหาวิทยาลัยได้ม ีการติดตามและรายงานผลความ
คืบหน้าทุกไตรมาส และร่วมหาทางแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค 

(2) ฝ ่ายพ ันธก ิ จส ัมพ ันธ ์  นว ัตกรรม และความเป็ น
ผู้ประกอบการได้ดำเนินการในตัวชี ้ว ัดที ่ 1.3 ในด้าน 
Holding Company ได้ดำเนินการยกร่างระเบียบ
ต่าง ๆ แล้วเสร็จ ขณะนี้รอความเห็นของที่ปรึกษา
กฎหมาย และส่วนการเงินและบัญชีในบางประเด็น 
ก่อนนำเสนอร่างระเบียบต่อคณะทำงาน เพื่อ
พิจารณาและให้ความเห็นเพิ่มเติม สำหรับตัวชี้วัด 
ท่ี 9.3.2 ได้ดำเนินการตามเป้าหมายท่ีกำหนดแล้ว 

(3) ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณไดด้ำเนินงานโดย 
ไตรมาส 1 : ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการพื้นฐาน
ของระบบงานบัญชี การเงินรับ การเงินจ่าย เจ้าหน้ี
ลูกหนี้ บุคคล พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง กับหน่วยงานต่าง  ๆ
ที ่ เก ี ่ยวข้องกับบุคลากร และนักศึกษา พร้อมท้ัง
ดำเนินการสำรวจความเชื่อมโยงข้อมูลทั้งมหาวิทยาลัย
แล้วร่วมกับท่ีปรึกษา (นางวารี เชื้อปรุง) ดำเนินการแล้ว
เสร็จตามแผน 
ไตรมาส 2 : ระบบการเงินการคลัง มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference: TOR) จ ้างพัฒนาระบบ
บริหารการเงินการคลังใหม่ และดำเนินการประชุม
คณะกรรมการ เพื่อรับรองร่าง TOR สำหรับการจัด
จ้างต่อไป ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

4.44 
3.33 
4 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

คกก.ติดตามฯ (ต่อ) 
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ข้อ 2) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 พฤษภาคม 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) แจ้งมติท่ีประชุมเพื่อแจ้งอธิการบดีได้รับทราบและ

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 
2) แจ้งเลขานุการคณะกรรมการประจำสภา

มหาวิทยาลัยทุกชุดเพื่อรับทราบและดำเนินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลงาน 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 2) หน่วยตรวจสอบภายใน 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและ

ดำเนินการตามข้อสังเกต 
2) การประชุมทุกครั้งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

หน่วยตรวจสอบภายในสรุปมติของคณะกรรมการตรวจสอบท่ี
ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

3) แจ้งมติที่ประชุม เสนออธิการบดีได้รับทราบและสั่งการ
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 2) ส่วนแผนงาน 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) มีเครื ่องมือในการบรรจุข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะท่ี

เกี่ยวข้องในวาระการประชุม 
2) ส ื ่ อ ส า รผลก ารดำ เน ิ น ง านตามข ้ อส ั ง เ กต /

ข้อเสนอแนะโดยตรง ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3) กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะและมติ ที่ได้จากการประชุมและผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการฯ แล้ว 

4) จัดทำหนังสือแจ้งสภามหาวิทยาลัย และเวียนแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการประจำหน่วย
วิสาหกิจต่าง  ๆและคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ศูนย์ 
สถาบันต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับทราบด้วย 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

ไตรมาส 3 : แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการจ ัดจ ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับ และอำนวยความสะดวกในการ
ประสานงานระหว่างผ ู ้พ ัฒนาระบบและผู ้ ใช ้งาน 
อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ไตรมาส 4 : มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างทำ
ของ พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังใหม่ กับ บริษัท 
เขดคามสยาม จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 231/2565 ลง
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้
แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
ทั้งนี้ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงานและ
เพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยสมบูรณ์ MIS จึง
ดำเนินการเป็นผู้ประสานในระหว่างดำเนินการพัฒนา 

2) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการดังน้ี 
(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน

การติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

(2) มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการส่งเสร ิมก ิจการ
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง
มหาวิทยาลัย สื่อสารกับหน่วยงานและคณะกรรมการ
ช ุดต ่าง ๆ ของมหาว ิทยาล ัย โดยม ีการจ ัดทำ
หนังสือเวียนแจ้งข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และติดตาม
ผลการดำเนินงานเฉพาะประเด็นที ่ เก ี ่ยวข ้องถึง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการ
ติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

คกก.ติดตามฯ (ต่อ) 
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(3) ประเด็นมติในรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 6 ประเด็น มีผลการดำเนินงานและ
ผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

1. การประชุมร่วมกับอธิการบดีและผู้บริหาร เกี ่ยวกับการ
ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลงานจากการประชุมครั้งที่ 1/2565 
(1) การประเมินการสูญเสียการเรียนรู้ (Learning Losses) 

และการชดเชยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(2) การรายงานความก ้าวหน ้าเก ี ่ยวก ับแนวทางการ
ดำเนินการในเรื่อง Higher Education Sandbox ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(การประชุมครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 7 เมษายน 2565) 
1) ในเรื ่องการประเมินการสูญเสียการเรียนรู้  (Learning 

Losses) และการชดเชยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาดำเนินการดังน้ี 
1.1) มหาวิทยาลัยควรศึกษาเพิ่มเติมในมิติต่าง ๆ  เนื่องจาก

นักศึกษาในแต่ละชั้นปีมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
แตกต่างกันและอาจได้รับผลกระทบท่ีไม่เหมือนกัน 

1.2) รูปแบบการชดเชยการสูญเสียการเรียนรู้ในรายวิชา
ปฏิบัติการควรพิจารณาให้เหมาะสมในแต่ละรายวิชา
และนักศึกษาในแต่ละชั้นปีด้วย 

1.3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Mode) ท่ี
เหมาะสมในแต่ละช ั ้นปี  เพ ื ่อให ้น ักศ ึกษาได ้มี
ปฏ ิส ัมพันธ ์ในมหาว ิทยาลัยบ้างในระดับหน่ึง 
โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

1.4) มหาวิทยาลัยควรวางแผนบริหารความเสี ่ยงใน
ด้านการเงินด้วย เนื่องจากมหาวิทยาลัยอาจต้อง
ปร ับลดค่าเล ่าเร ียนซ ึ ่ง เป ็นรายได ้หล ักของ
มหาวิทยาลัยเป็นระยะ ๆ 

1.5) มหาว ิทยาล ัยควรปร ับร ูปแบบการสอนของ
คณาจารย์โดยเน้นให้เกิดทักษะทางด้านการคิด 
วิเคราะห์ แก่นักศึกษามากขึ้นโดยให้เหมาะสมกับ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

1.6) มหาวิทยาลัยควรมีการบันทึกการสอนของอาจารย์ท่ี
สอนออนไลน์ รวมถึงรวบรวมเอกสารหรือสื่อที่ใช้ใน
การเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา
ได้ทบทวนหรือศึกษาเพิ่มเติม 

1.7) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้มีการทำวิจัยสถาบันใน
เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนโดยพิจารณาบริบทของนักศึกษาแยก
ตามชั้นป ีรวมถึงแยกตามสาขาวิชาด้วย 

2) ในเรื่องการรายงานความก้าวหน้าเกี ่ยวกับแนวทางการ
ดำเนินการในเรื ่อง Higher Education Sandbox ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ดำเนินการดังน้ี 
2.1)  มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจให้คณาจารย์พัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะของนักศึกษาให้
ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพได้ดำเนินการดังน้ี 
1) ในเรื ่องการประเมินการสูญเสียการเรียนรู้  (Learning 

Losses) และการชดเชยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพได้ดำเนินการดังน้ี 
1.1)-1.2) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

ได้เสนอโครงการชดเชยผลกระทบด้านการสูญเสีย
การเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Loss) ในช่วง
ระหว่างและหลังการระบาดของโรคโควิด-19 และ
จัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 แต่
ไม่ได้ร ับการพิจารณาโครงการดังกล่าว ส่วน
ร ูปแบบการชดเชยการเร ียนร ู ้ของนักศึกษา 
อาจารย์ประจำวิชาจะให้นักศึกษาที่จบไปแล้ว
ในช่วงโควิด-19 เข้ามาฟังออนไลน์หรือฝึกปฏิบัติ
ในช่วงภาคการศึกษา  

1.3) ในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ประจำรายวิชาจะ
ดำเนินการสำรวจรูปแบบการเรียนการสอนว่าจะ
ดำเนินการในรูปแบบใด เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับ
นักศึกษา เช่น ช่องทางการอัพโหลด VDO การเรียน
การสอนของรายวิชานั้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียน
อย่างต่อเน่ือง ส่วนการดำเนินการในช่วงโควิด-19 ท่ี
คลี่คลายแล้ว มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์ เช่น การจัดงาน
บายศรีสู ่ขวัญ งานเฟรชชี ่ไนท์ และงานประกวด 
ดาว-เดือน มหาวิทยาลัย 

1.4) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันงบประมาณกลางปี 
สล ับเหต ุการณ ์ด ั งกล ่ าวแล ้ ว และป ัจจ ุบัน
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้คลี่คลายและถูก
ประกาศเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว 

1.5) รูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตาม
รูปแบบการออกแบบหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์  
(Outcome Base Education: OBE) อย ู ่แล ้วและ
การประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA เพื ่อออกแบบ 
การเรียน การสอนการประเมินเพื่อบรรจุ Outcome 
สู่ผู้เรียน รวมถึงสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Active Learning การพัฒนา 21th Century Skill  

1.6) ในการสอนออนไลน์มีการบันทึก VDO และอัพโหลด
ในช่องทางออนไลน์ในแต่ละรายวิชาที่มีการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์และ Hybrid ให้แก่
นักศึกษาอยู่แล้ว  

1.7) มหาวิทยาลัยได้ทำงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทางระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรณี
สภาวะการไม่ปกติ โดยนายสมจิน เปียโคกสูง 

2) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ส่งหลักสูตรเข้าร่วม
โครงการการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) ของ สป.อว. 
จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

5 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

2.2) มหาวิทยาลัยควรมีแผนในการพัฒนาคณาจารย์ใน
ด้านต่าง ๆ และมีการกำหนดเป้าหมายที ่ช ัดเจน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานการประเมินการสูญเสียการเร ียนรู้  

(Learning Losses) และการชดเชยในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการ
รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการใน
เรื ่อง Higher Education Sandbox ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิตขั้นสูงและความยั่งยืน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้ร ับอนุมัต ิข ้อเสนอการจัดการศึกษาเชิงหลักการ  
ผ ่านความร ่วมม ือก ับสภานโยบายการอ ุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) รวมถึง
ความร่วมมือในการจับคู่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท 
เค ียวเซร ่า เอว ี เอ ็กซ ์ จำก ัด ผ ่านหน่วยงาน STEM 
One-Stop Service (STEM OSS) 

 

2. การดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื ่อเสนอคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลงาน (การประชุมครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 
7 เมษายน 2565) 
1) มหาวิทยาลัยโดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ควรจัดส่งข้อมูลเพื่อให้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานได้พิจารณา
เพิ่มเติม ดังน้ี 
1.1) รายงานประจำป ี(Annual Report) ของสถานศึกษา

ค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา  
1.2) รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการ

จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ
กำก ับดูแลของมหาว ิทยาลัย (โครงการ วมว.)  
ท่ีโรงเรียนสุรวิวัฒน์กำกับดูแล 

1.3) รายงานผลการประเมินโรงเร ียนสุรว ิว ัฒน ์จาก
คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย 
– โรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 

1.4) รายงานผลการประเมินโรงเรียนสุรวิวัฒน์ที ่มีการ
เทียบเคียงกับโรงเรียนอื่น ๆ 

2) มหาวิทยาลัยโดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ควรมีการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อย และแนวทางในการดำเนินงานเทียบกับ
โรงเรียนอื่น ๆ ท่ีมีโครงสร้างท่ีคล้ายกัน 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติ

ของสภามหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีส ุรนารี  เพ ื ่อเสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 

2) ให้มหาวิทยาลัยโดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์จัดส่งข้อมูลตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในข้อ 1) โดยส่งให้เลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเม ินผลงานเพื ่อเสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานพิจารณา 

3) ให้มหาวิทยาลัยโดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ดำเนินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : -ไม่ระบุ- 
รายละเอียด Milestone :  
ได้ดำเนินการจัดส่งและรายงานตามข้อสังเกตแล้ว 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

2. มหาวิทยาลัยโดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ได้ดำเนินการดังน้ี 
1) โรงเร ียนสุรว ิว ัฒน์ได ้ดำเน ินการจ ัดส ่งข ้อม ูลให้

มหาวิทยาลัยทราบเมื่อไตรมาสท่ี 3 เรียบร้อยแล้วดังน้ี 
(1) ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี  ( Annual Report)  ข อ ง

สถานศ ึกษาค ้นคว ้าการเร ียนร ู ้ ว ิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและภาษา 

(2) รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
กำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 
(วมว. รสว.) 

2) โรงเรียนสุรวิวัฒน์ได้ดำเนินการศึกษาและประเมิน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับการดำเนินการ
ของโรงเรียน และได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
เป็นการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของโรงเรียน 

2.50 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.ติดตามฯ (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

3. การดำเน ินการตามข้อสังเกต/ข ้อเสนอแนะและมติของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน (โรงเรียนสุรวิวฒัน์) 
(การประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2565) 
มหาวิทยาลัยควรส่งตัวชี ้วัดและเป้าหมายในการดำเนินงานของ
โรงเรียนสุรวิวัฒน์สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลงานพิจารณาให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
สำหรับการติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามขั้นตอนต่อไป 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติ

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน (โรงเรียนสุรวิวัฒน์) 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ดำเนินการต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยโดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ในการประชุมครั้งท่ี 
5/2565 เมื่อวันที ่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้มีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรียบรอ้ยแล้ว 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานได้ม ีมติ
เห็นชอบให้มีการติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน 
สุรวิวัฒน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามตัวชี้วัดท่ี
กำหนดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

5 

4. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ีส ุรนาร ี ในรอบคร ึ ่ งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 -31 
มีนาคม พ.ศ. 2565) (การประชุมครั ้งที ่ 3/2565 วันที ่ 7 
พฤษภาคม 2565) 
คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลงานขอช ื ่ นชม
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Accreditation 
Board for Engineering and Technology (ABET) ใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
และขอชื ่นชมที ่มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดหลายตัวชี้วัดตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ทั้งน้ี 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานมีข้อเสนอแนะใน
เล่มรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีส ุรนารี  ในรอบครึ ่งแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ดังน้ี 
1) มหาว ิทยาลัยควรมีแผนดำเนินงานเช ิงร ุกต ่อไปใน 

ไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 สำหรับตัวชี ้วัดที ่ผลการ
ประเมินอยูในระดับ 5 แล้ว 

2) มหาวิทยาลัยควรเร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงาน
สำหรับตัวช ี ้ว ัดที ่ม ีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนด 

3) มหาวิทยาลัยควรกำหนดเป้าหมายผลการดำเนินงานเป็น
รายไตรมาสสำหรับตัวชี้วัดของการดำเนินงานที่มีลักษณะ
เป็นกระบวนการต่อเนื่องตามลำดับ ซึ่งจะทำให้ผลการ
ประเมินรายไตรมาสมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มากขึ้น 

4) มหาว ิทยาลัยควรมีแผนการดำเนินการเพื ่อรองรับ
สถานการณ์ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิเช่น การเรียน การสอน 
การวัดผลและประเมินผล รวมถึงการประเมินการสูญเสีย
การเรียนรู้ (Learning Losses)  

5) มหาวิทยาลัยควรศึกษาในเรื่องกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
ที่จะบังคับใช้ในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อมาใช้ใน
การดำเนินการของมหาวิทยาลัยในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

4. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
1) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการดังน้ี 

(1) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีได้สนับสนุนทุนส่งเสริม
ด้านการวิจัยการจัดสรรทุนวิจัย และส่งเสริมการตีพิมพ์มี
คุณภาพสูง ผลิตผลงานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

(2) ฝ่าวิชาการและประกันคุณภาพได้ดำเนินการในตัวชี้วัดท่ี 6 
จำนวนชุดวิชาและจำนวนผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตท่ี
ได้คะแนนเต็ม 5 แล้ว ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
ยังคงสนับสนุนมาตรการเชิงรุกให้สำนักวิชา เพิ่มจำนวน 
ชุดวิชาและผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตอย่างต่อเนื ่อง 
เช ่น การปร ับแก ้ข ้อบ ังค ับ และว ิธ ีการเร ียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสะดวก
ของผู้เรียน เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนมากขึ้น 

(3) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตร CWIE แก่สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ 
มทส. โดยได้ดำเนินการให้ข้อมูลกับสำนักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ และได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้มาตรฐานการ
ดำเนินงานด้าน CWIE แก่หน่วยงานที่รับนักศึกษา CWIE 
ของมทส. ได้แก่โรงพยาบาล มทส. นอกจากนี ้ย ังได้
ดำเนินการเพิ่มเติมดังน้ี 
(1) ดำเนินงาน “โครงการยกระดับการทำโครงงานสหกิจ

ศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาและสถานประกอบการได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยโครงงานมี 
4 ส่วน ที ่อยู ่ในกระบวนการก่อน-ระหว่าง-หลังการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 
(1.1) การสร้างแรงบันดาลใจ โดยได้เตรียมจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของนักศึกษาที่มา
จากการทำโครงงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่
สถานประกอบการ และจะจัดบรรยายเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของ
การทำโครงงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพสูงใน
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 

(1.2) การมี “lecture series เรื่องโครงงานสหกิจ
ศึกษา” ในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ คือ “โครงงานสหกิจ
ศึกษาที่สร้างผลกระทบเชิงบวก” “เทคนิคการ
คิดหัวข้อโครงงาน” “การใช้ Google Calendar”  

4.33 
4.67 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.ติดตามฯ (ต่อ) 
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มติท่ีประชุม  
1) เห ็นชอบรายงานการต ิดตามและประเม ินผลง าน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี ในรอบครึ ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-31 
มีนาคม พ.ศ. 2565) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ท่ีเสนอ 

2) มอบฝ ่ายเลขาน ุการฯ ดำเน ินการตามข ้อส ั งเกต/
ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อ 2) ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 ตุลาคม 2566 
รายละเอียด Milestone :  
1) ทบทวนตัวชี้วัดและผลดำเนินงานที่คาดหวังก่อนเริ่มต้น

ปีงบประมาณใหม ่
2) คัดเลือกจัดอันดับการติดตามตัวชี้วัดที่มีผลกระทบต่อ

รายได้ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 
3) จัดทำรายงานความก้าวหน้าทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ 

ปัญหาอุปสรรค และประเมินระดับปัญหาอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้น ณ ขณะน้ัน รายงานในทุกไตรมาส (โดยผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดน้ัน )ๆ 

4) ตรวจสอบผลดำเนินการรอบครึ ่งปี (กรณีไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย/หรือมีแนวโน้มไม่สำเร็จถึง
ร้อยละ 80) ให้เขียนรายงานปัญหาอุปสรรคและความ
ต้องการในการสนับสนุน ทั้งในเชิงนโยบายเพื่อการบริหาร
จัดการและเชิงต้นทุนดำเนินการ 

5) สรุปผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ (ในรูปแบบผล
ดำเนินงานและความคุ้มทุน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารในการดำเนินการในปีงบประมาณ
ถัดไป) 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

“การบริหารจัดการโครงงานสหกิจศึกษา” และ 
“การวิเคราะห์สะท้อนคิดเพื่อการทำโครงงาน” 

(1.3) การทำวิเคราะห์สะท้อนคิดเพื่อยกระดับการ
ทำโครงงานสหกิจศึกษา ที ่ให้นักศึกษา
สะท้อนคิดเพื ่อ (1) กำหนดความคาดหวัง
เรื่องโครงงานก่อนไปปฏิบัติงาน (2) รายงาน
ความก้าวหน้าในรูปของ biweekly report 
ระหว่างปฏิบัติงาน (3) ประเมินการพัฒนา
ตนเองหลังการปฏิบัติงาน 

(1.4) การประเม ินผลโครงงานสหกิจศึกษาโดย 
ผู้นิเทศงาน (พนักงานพี่เลี้ยง) เปลี่ยนจากการ
ประเม ินด ้านที ่ โครงงานสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ เป็นประเมินระดับความสำเร็จ
ของโครงงาน (ระดับออกแบบ ระดับจำลอง 
ระดับทดลองใช้ ระดับถูกใช้งานจริงแล้ว 
และจะใช้ต่อไปเรื่อย  ๆและระดับนวัตกรรม) 
โดยนักศึกษาที่โครงงานถูกประเมินให้อยู่
ระดับนวัตกรรมและสาขาวิชาเห็นชอบจะ
ได้รับการยกย่องเชิดชูจากมหาวิทยาลัย 

(2) สร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาเพื่อร่วมขับเคลื่อน CWIE 
ของมหาว ิทยาล ัย โดยจ ัดบรรยายเร ื ่องการ
ขับเคลื ่อนสหกิจศึกษาสู่การเป็นผู ้นำด้านสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(CWIE) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซ ึ ่งมี
ศาสตราจารย์ ดร.ว ิจ ิตร ศรีสอ้าน นายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2565  

(3) ร่วมจัดและเป็นวิทยากรอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ด้าน CWIE กับเครือข่ายอื่นดังน้ี 
(3.1) เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ จำนวน 1 ครั้ง 

(3.2) สมาคมสหกิจศึกษาไทย จำนวน 2 ครั้ง 
2) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการดังน้ี 

(1) ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้ให้หน่วยวิสาหกิจ
รายงานผลการดำเนินงานทั้งในด้านงบประมาณ และผล
การดำเนินงานหากยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ก็จะมีการนัด
หารือกันทั้งในส่วนของโรงพยาบาล มทส. และฟาร์ม
มหาวิทยาลัยเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการหา
รายได้ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย ปัจจุบันโรงพยาบาล มทส. 
ได้จ ัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาล มทส. ระยะ 4 ปี  
พ.ศ. 2565-2568 เสนอขอความเห ็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว ในการประชุมครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 
26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ส่วนฟาร์มมหาวิทยาลัยอยู่
ระหว่างจัดทำแผนธุรกิจ และรายงานผลการดำเนินงาน
และวิธีการแก้ไขทุกไตรมาส 

(2) ฝ่ายุทธศาสตร์และงบประมาณ มีกระบวนการติดตาม
เร่งรัดงาน/โครงการ ที ่มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย/แผนงานท่ีกำหนดไว้ 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
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 (3) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพโดยสถานพัฒนา
คณาจารย์ขอรายงานจำนวนอาจารย์ที ่ได ้ร ับการ
รับรองวิทยฐานะจนถึงไตมาสที่ 3 บรรลุเป้าหมาย 
SUT SCORECARD ที ่ระด ับ 5 โดยม ีคะแนนถ ่ วง
น้ำหนักเท่ากับผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนักคูณกับ
จำนวนบุคลากรที่ได้รับการรับรองในแต่ละระดับหรือ
เท่ากับ (1 x AF) + (2 x FH) + (3 x SF) +( 4 x PF) 
รวมท้ังสิ้น (1*16)+(2*5)+(3*6)+(4*0) = 44 คะแนน 

(4) ฝ ่ายพ ันธก ิจส ัมพ ันธ ์  นว ัตกรรม และความเป็น
ผู้ประกอบการได้มีการประชุมกับทีมงานและดำเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยในไตรมาสน้ีได้ขอความร่วมมือใน
การดำเนินการและจัดเก ็บข้อมูลจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ทำให้ผลการดำเนินงานบางข้อตัวเลขเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญ 

(5) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั ่วไปรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 13 การปรับปรุงเกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ 
โดยมีแผนดำเนินการเพื ่อให้บรรจุผล 6 ข้อ ปัจจุบัน
ดำเนินการเสร็จแล้ว 5 ข้อ ได้แก่ (1) จัดตั้งคณะทำงาน
ร่วมกับฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (2) มีแผนดำเนินการปรับปรุงภาระงานสาย
วิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
(3) ดำเนินการปรับปรุงภาระงานสายวิชาการตาม
แผนปฏิบัติการ (4) ดำเนินการทดลองใช้ เพื่อสรุปผล
และปรับปรุง (5) มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและ
นำไปใช ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คงเหลือการ
ดำเนินการ 1 ข้อคือ การให้ความรู้หลักเกณฑ์ภาระงาน 
วิธีการคำนวนค่าภาระงาน และขั้นตอนวิธีการกรอก
ภาระงาน ซึ ่งมีกำหนดดำเนินการในวันที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2565 

(6) ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณโดยสถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการ (MIS) ได้ดำเนินการใน
ตัวชี้วัดท่ี 14 การพัฒนาระบบ MIS ด้านการเงินการคลัง เพื่อ
บูรณาการฐานข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) 
ปัจจุบันมีผลการประเมิน 2 คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
(1) มีการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบ
การเงินการคลังของหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ซ่ึงดำเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน (2) มีระบบการเงินการคลังที่พัฒนาขึ้นที่เสร็จสมบูรณ์
พร้อมเชื่อมต่อใช้งานจริง (3) มีการเชื่อมต่อระบบการเงินการ
คลังของ 3 หน่วยงาน (ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนพัสดุ และ
ส่วนแผนงาน) (4) มีการเชื ่อมต่อระบบการเงินการคลังท่ี
พัฒนาขึ้นไปยังทุกหน่วยงานรวมถึงหน่วยงานวิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัย (5) มีการใช้ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสำหรับเป็นส่วน
หนึ่งของระบบสารสนเทศสำหรับผู ้บริหาร (EIS) และระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (DSS) หมายเหตุ: ปัจจุบันระบบ
การบริหารการเงินการคลัง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่ึง
ตัวชี้วัดท่ี 14 จะมีคะแนนตามเกณฑ์ข้อ (2)-(5) พร้อมกัน 
เมื่อผู้พัฒนาดำเนินการพัฒนาระบบแล้วเสร็จ โดยมีแผนและ
ผลการดำเนินงาน ดังน้ี ไตรมาส 1 : ได้ดำเนินการสำรวจความ
ต้องการพื้นฐานของระบบงานบัญชี การเงินรับ การเงินจ่าย  
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 

2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
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 เจ้าหนี้ลูกหน้ี บุคคล พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง กับหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคลากร และนักศึกษา พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจ
ความเชื ่อมโยงข้อมูลทั ้งมหาวิทยาลัยแล้วร่วมกับที ่ปรึกษา 
(นางวารี เชื้อปรุง) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ไตรมาส 2 : 
ระบบการเงินการคลัง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างพัฒนาระบบ
บริหารการเงินการคลังใหม่ และดำเนินการประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อรับรองร่าง TOR สำหรับการจัดจ้างต่อไป ซึ่งดำเนินการแล้ว
เสร็จตามแผน ไตรมาส  3: แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับ และอำนวยความสะดวกในการประสานงาน
ระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้งานซึ่งอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด
จ้าง ไตรมาส 4 : มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างการ 
พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังใหม่ กับ บริษัท เขดคาม
สยาม จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 231/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ. 2565 โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน
วันที ่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทั ้งนี ้  เนื ่องจากมีความ
เก ี ่ยวข ้องกับหลายส่วนงานและเพื ่อให ้งานสำเร ็จตาม
วัตถุประสงค์โดยสมบูรณ์ MIS จึงดำเนินการเป็นผู้ประสานใน
ระหว่างดำเนินการพัฒนา 

3) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการดังน้ี 
(1) ฝ่ายพันธก ิจส ัมพันธ ์ นว ัตกรรม และความเป็น

ผู ้ประกอบการมีการกำหนดและประมาณการราย 
ไตรมาสร่วมกันมีการกำหนดและประมาณการราย 
ไตรมาสร ่วมก ัน เพื ่อให้บรรลุตาม KPI ในแต่ละ 
ไตรมาส และวางแผนระยะสั้นและระยะยาว 

(2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั ่วไปรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จด้านการปรับปรงุเกณฑ์
ภาระงานสายวิชาการ โดยมีแผนดำเนินการเพื่อให้บรรจุ
ผล 6 ข้อ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 5 ข้อ ได้แก่  
(1) จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (2) มีแผนดำเนินการ
ปรับปรุงภาระงานสายวิชาการท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย (3) ดำเนินการปรับปรุงภาระงานสาย
วิชาการตามแผนปฏิบัติการ (4) ดำเนินการทดลองใช้ 
เพื ่อสรุปผลและปรับปรุง (5) มหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบและนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คงเหล ือการดำเน ินการ 1 ข ้อค ือ การให ้ความรู้
หลักเกณฑ์ภาระงาน วิธีการคำนวนค่าภาระงาน และ
ขั้นตอนวิธีการกรอกภาระงาน ซึ่งกำหนดดำเนินการใน
วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

(3) ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณโดยสถานส่งเสริม
และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 
ได้ดำเนินการในตัวชี้วัดท่ี 14 การพัฒนาระบบ MIS 
ด้านการเงินการคลัง เพื ่อบูรณาการฐานข้อมูลสู่
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) หน่วยงาน
มีขั้นตอนและผลการดำเนินงาน ดังน้ี  
(3.1) ทำร่าง TOR ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 2  
(3.2) แต ่งต ั ้ งคณะทำงานพิจารณาร ่าง TOR 

ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 3  
(3.3) จัดซ้ือจัดจ้างเพื่อพัฒนาระบบในไตรมาสท่ี 3  
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 

2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
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 (3.4) ผู้รับจ้างพัฒนาระบบอยู่ระหว่างดำเนินการ
ในไตรมาสท่ี 4/2565 ถึงไตรมาสท่ี 2/2566 

(3.5) ร ับมอบระบบและอบรมการใช ้งานโดย
กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2566 ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างการ
พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังใหม่  
กับบริษัท เขดคามสยาม จำกัด ตามสัญญา
เลขท่ี 231/2565 ลงวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2565 
โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทั้งน้ี 
เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงาน
และเพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดย
สมบูรณ์ MIS จึงดำเนินการเป็นผู้ประสานใน
ระหว่างดำเนินการพัฒนา 

4) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพได้ดำเนินการรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบการเรียนรู้ภายหลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพื่อดำเนินการช่วยลดช่องว่าง/ชดเชยการเรียนที่อาจ
สูญเสียไปในช่วงโควิด และจะดำเนินการถอดบทเรียน
จากการดำเนินการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ 
โควิดท่ีผ่านมา และจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

5) ฝ ่ายทร ัพยากรบ ุคคลและบร ิหารท ั ่ วไปได ้แต ่ งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล มทส. โดยศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นฝ่ายเลขานุการซ่ึง
คณะกรรมการฯ ได้มีการศึกษากฎหมาย ยกร่างระเบียบ
ประกาศหลักเกณฑ์ของ มทส. ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
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5. การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
(ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-31 มีนาคม พ.ศ. 2565) (การประชุม
ครั้งท่ี 4/2565 วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565) 
1) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการดำเนินการ

ให้บริการเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมถึงการให้บริการผู้ป่วย ดังน้ันนอกเหนือจากการตั้งเป้าหมาย
ในเรื่องของรายได้แล้ว ทางโรงพยาบาลควรให้ความสำคัญและ
มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพในการให้บริการทางด้านการเรียน
การสอน การบริการทางการแพทย์ และการวิจัยด้วยเช่นกัน 

2) มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนและดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงทางด้านการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากการ
ได้ร ับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลลดลง และการ
ดำเนินการที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใช้โอกาสจากงานวิจัยของคณาจารย์
และนักวิจัย ในการส่งเสริมและเพิ ่มขีดความสามารถของ
ผลงานวิจัยให้ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน เพื่อ
นำไปสู่ผลตอบแทนท่ีกลับมาสู่มหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
1) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ผ่านการ

ประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) 
ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานด้านบริการ
และการเร ียนการสอน โดยโรงพยาบาลได้ขอรับการ
ประเมินคุณภาพซ้ำในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 น้ี 

2) มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางเพื่อการดำเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน เป็นกลยุทธ์แนวทางใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 13 อาทิ  
(1) พัฒนาระบบติดตามและสนับสนุนศิษย์เก่า (ศิษย์เก่า

สัมพันธ์)  
(2) ร่วมลงทุนในธุรกิจเริ่มต้นของนักศึกษา (STUDENT 

STARTUPS)  
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม โดยได้

นำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยง
ด้านการเงินของมหาวิทยาลัย และมีการติดตามผล
การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 

3) มหาวิทยาลัยสนับสนุนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงชุมชนใน
พื้นท่ี เช่น การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์และเชิงพาณิชย์/การยกระดับความสามารถของ 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
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4) มหาวิทยาลัยควรวางแผนในเรื่องการบริหารสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยวิสาหกิจเพื ่อดำเนินการให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

5) มหาวิทยาลัยควรศึกษาและตระหนักในเรื่องกฎหมายข้อมูล
ส่วนบุคคลที ่จะบังคับใช้ในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีเกิดขึ้นใหม่และมีผลต่อมหาวิทยาลัย 

6) มหาวิทยาลัยโดยคณะทำงานในเรื ่องการจัดอันดับของ
มหาวิทยาลัย THE Impact Rankings ควรพิจารณาหา
แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการส่ง
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้กับองค์กรจัดอันดับ 

7) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์หาสาเหตุและพิจารณาหา 
แนวทางแก้ไขในกรณีหน่วยวิสาหกิจท่ีมีรายรับต่ำกว่าแผน
และรายจ่ายท่ีมากกว่าแผน 

มติท่ีประชุม  
1) เห ็นชอบรายงานการติดตามและประเม ินผลงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในรอบครึ ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564- 
31 มีนาคม พ.ศ. 2565) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ท่ีเสนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
ข้อ 6) ส่วนแผนงาน 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 มิถุนายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) วิเคราะห์ปัญหาการส่งข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้กับ

องค์กรจัดอันดับท่ีเกิดขึ้น 
2) กำหนดแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการส่งข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยให้กับองค์กรจัดอันดับ 
3) นำเสนอคณะกรรมการการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเชิงรุก 
4) นำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ไม่ระบุ  

เกษตรกรในการผลิตไก่ปลอดภัย ระหว่าง มทส. และ
บร ิษ ัทเบทาโกรเกษตรและอ ุตสาหกรรมจำก ั ด/ 
การออกแบบสร้างและทดสอบระบบฟอกอากาศและกำจัด
เชื้อโรคในท่ีอยู่อาศัย บริษัทโตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด/
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักด้วยเทคโนโลยีโรงเรือน
และปุ๋ยน้ำจากอากาศ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จำกัด/การพัฒนาเครื่องกำจัดตะกรันในระบบท่อส่ง
น้ำโรงงาน บริษัท เยนเนอรัล ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด 

4) ฝ่ายการเง ิน ทรัพย์ส ิน และวิสาหกิจ โดยส่วนบริหาร
สินทรัพย์ได้จัดทำวาระเชิงนโยบายเรื่องการบริหารสินทรัพย์
ของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย ในส่วนของหน่วยวิสาหกิจโรงพยาบาล 
มทส. ได้นำแผนการพัฒนาทิศทางของโรงพยาบาล มทส. 
ระยะ 4 ปี เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั ้งท่ี 
5/2565 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

5) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มทส. 
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นฝ่ายเลขานุการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ 
ได ้ม ีการศ ึกษากฎหมาย ยกร ่างระเบ ียบ ประกาศ
หลักเกณฑ์ของ มทส. ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกำหนด และประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่
เจ ้าหน้าท ี ่ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานด้านข ้อม ูลส ่วนบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

6) ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ดำเนินการดังน้ี 
(1) ดำเนินการประสานงานกับ THE Impact Rankings 

โดยทำการ Resubmit ข ้อม ูลอ ีก 3 SDGs ได ้แก่  
SDG6, SDG12 และ SDG17 ซ่ึงดำเนินการเมื่อวันท่ี 5 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

(2) ดำเนินการบันทึกวิดีโอและบันทึกหน้าจอขณะนำส่ง
ข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งข้อมูล 

(3) ดำเนินการส่งอีเมลเพื่อสอบถามกับองค์กรจัดอันดับ
ให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลครบถ้วน 

(4) นำเสนอแนวทางดังกล่าว พร้อมแจ้งผลการจัด
อ ันด ับในที ่ประช ุมคณะทำงานการจ ัดอ ันดับ
มหาวิทยาลัยเชิงรุก ครั้งท่ี 2/2565 ในวาระท่ี 1.3 
ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ
โลก ประจำปี 2022 โดย THE Impact Rankings 

(5) นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบ 
7) ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้ติดตามผลการ

ดำเนินงานหน่วยวิสาหกิจเป็นรายไตรมาส ในส่วน
โรงพยาบาล มทส. ได้มีการติดตามทุกเดือน ส่วนฟาร์ม
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดทำแผนธุรกิจ 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.ติดตามฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.) หน้า 116 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

6. การดำเน ินการตามข้อส ังเกต/ข ้อเสนอแนะและมต ิของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน (โรงเรียนสุรวิวัฒน์) 
(การประชุมครั้งท่ี 5/2565 วันท่ี 20 สิงหาคม 2565) 
1) การสื่อสารในเรื่อง Positioning ของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ควร

มีความชัดเจนโดยเฉพาะคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียน
สุรวิวัฒน์ ว่ามีจุดเด่นด้านใด มีคุณลักษณะเฉพาะเป็น
อย่างไร เพื่อให้บุคคลภายนอกเห็นจุดเด่นนี้อย่างเด่นชัด 
ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองให้ลูกเข้าเรียนท่ี
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 

2) มหาวิทยาลัยโดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ควรกำหนดคู่เทียบกับ
โรงเรียนอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาโรงเรียน 

3) มหาวิทยาลัยโดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ควรตระหนักในเรื ่อง
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียนบ่อย ซึ ่งอาจเป็นภัย
คุกคามทำให้กระบวนการบร ิหารงานของโรงเร ียน 
สุรวิวัฒน์ไม่มีความต่อเน่ือง 

4) ในการจ ัดทำ SWOT Analysis ควรระบ ุ โอกาส 
(Opportunities) ด้านเทคโนโลยีด้วย เนื่องจากโรงเรียนมี
การบริหารงานภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซ่ึง
เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยี 

5) มหาวิทยาลัยโดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ควรพิจารณากำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้วยนอกเหนือจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

6) โรงเรียนสุรวิวัฒน์ควรมีมาตรการช่วยเหลือครูในการทำ
วิจัยตามท่ีระบุในตัวชี้วัดของโรงเรียน เพื่อให้ได้งานวิจัยท่ี
มีคุณภาพ 

7) ห้องสมุดโรงเรียนสุรวิวัฒน์ควรรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคปัจจุบันท่ีเป็นการพัฒนาทักษะของนักเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 รวมถึงรองรับการเรียนรู ้ในช่วงการระบาดและ
ภายหลังการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

มติท่ีประชุม  
1) ร ับทราบรายงานการดำเน ินการตามข ้อส ั งเกต/

ข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลงาน (โรงเรียนสุรวิวัฒน์) 

2) เห็นชอบให้มีการติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน 
สุรวิวัฒน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามตัวชี้วัดท่ี
กำหนดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3) ให้มหาวิทยาลัยโดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ร ับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

ข้อ 1) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : -ไม่ระบุ- 
รายละเอียด Milestone :  
ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาด้านการเข้าศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

6. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
1) โรงเรียนสุุรวิวัฒน์เปิดสอนในระดัับชั้้นมัธยมศึกษาตอนต้น

และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2564 
มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 226 คน ประกอบด้วย 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 141 คน และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 85 คน โดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ได้
ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่ ่สำเร็จการศึกษา
ดังนี้ ผลการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อโรงเรียน
สุุรวิวัฒน์โครงการ วมว. และห้องปกติ จำนวน 78 คน และ
นักเร ียนสามารถเข ้าศ ึกษาต่อโรงเร ียนอ ื ่น ๆ สาย
วิทยาศาสตร์ สายศิลป์ และอื่น ๆ จำนวน 63 คน ผลการ
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน พบว่า นักเรียน
สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี 
จำนวน 16 คน และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จำนวน 65 คน รอ
ประกาศผลรอบท่่ี 2 เป็นต้นไป 

2) โรงเร ียนส ุรว ิว ัฒน ์ได ้ดำเน ินการศ ึกษาและประเมิน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับการดำเนินการของ
โรงเรียน และได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื ่อเป็นการ
กำหนดทิศทางในการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อขอความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของโรงเรียน
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2565 เมื่อ
วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมรับข้อสังเกตจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนสุรวิวัฒน์เพื่อปรับปรุงนำเสนอร่าง
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ในไตรมาสท่ี 2 

3) โรงเรียนสุรวิวัฒน์รับทราบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและ
ตระหนักในเรื ่องการเปลี่ยนแปลงผู ้บริหารโรงเรียนบ่อย  
ซึ ่งอาจเป็นภัยคุกคามทำให้กระบวนการบริหารงานของ
โรงเร ียนส ุรว ิว ัฒน ์ตามข ้อส ังเกต/ข ้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 

4) มีการจัดทำ SWOT Analysis และกำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การ (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงตัวชี้วัดตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและเสนอขอ
ความเห็นชอบในไตรมาสท่ี 2 

5) โรงเรียนกำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ (พ.ศ. 2566-2570) 
ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนได้มีการวางแผนงาน
ในการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ และห้องสมุดที่สามารถ
รองรับการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อพัฒนาทักษะของนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 รวมถึงเพื่อรองรับการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน 

6) อยู่ระหว่างการเตรียมจัดอบรม เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน/
ว ิจ ัยทางการศึกษาให้ก ับคุณคร ู เพ ื ่อเพ ิ ่มทักษะและ
เตรียมพร้อมสำหรับการเขียนงานวิจัยของตนเอง เตรียม
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

7) งานห้องสมุด โรงเรียนสุรวิว ัฒน์ได้ม ีระบบการยืม
หนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook ที่รองรับได้ท้ัง 
Android และ iOS : https://elibrary-surawiwats.hibrary.me/ 
บรรจุรายการหนังสือประมาณ 1000 เรื่อง เปิดตัวแล้วใน
วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2565 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.ติดตามฯ (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

 

ข้อ 2) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : -ไม่ระบุ- 
รายละเอียด Milestone :  
ดำเนินการศึกษาและประเมินสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที ่มี
ผลกระทบกับการดำเนินการของโรงเรียน และได้มีการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื ่อเป็นการกำหนดทิศทางในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 4) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : -ไม่ระบุ- 
รายละเอียด Milestone :  
จัดทำ SWOT Analysis และกำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การ 5 ปี (พ.ศ. 2566-พ.ศ. 2570 ของโรงเรียน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 5) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : -ไม่ระบุ- 
รายละเอียด Milestone :  
กำหนดตัวชี ้ว ัดของแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ.2566- 
พ.ศ. 2570) ของโรงเรียน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 6) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : -ไม่ระบุ- 
รายละเอียด Milestone :  
จัดอบรม เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน/วิจัยทางการศึกษา
ให้กับคุณครู เตรียมดำเนินการให้แล้วเสร็จ วันที ่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 7) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : -ไม่ระบุ- 
รายละเอียด Milestone :  
ห้องสมุดที ่สามารถรองรับการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อพัฒนา
ทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพื่อรองรับการ
เรียนรู้แบบไร้พรมแดน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.ติดตามฯ (ต่อ) 
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4.2.5 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวม 10 ประเด็น (สืบเนื่องจากปีของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มี 4 ประเด็น/ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 4 ประเด็น/ในรอบคร่ึงหลงั
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 2 ประเด็น) 
(1) ประเด็นมติสืบเนื่องจากปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 4 ประเด็น มีผลการดำเนินงาน

และผลการประเมินดังนี้  

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

1. รูปแบบฐานข้อมูล Alumni Data Base (การประชุมครั้งท่ี 
2/2563 วันท่ี 19 ธันวาคม 2563) 
มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า 
เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารท่ีสะดวก รวดเร็ว และ
เข้าถึงง่าย  
มติท่ีประชุม  
ร ับทราบและมอบฝ่ายก ิจการนักศึกษาดำเน ินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป  
 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 3 คะแนน) 

 
ขกรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) มีการพัฒนาระบบ SUT Alumni database ในระยะท่ี 1 
2) มีการประชุมเพื่อรับฟังความต้องการใช้งานระบบของ

สำนักวิชา สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อจัดทำระบบในระยะท่ี 2  
3) มีการหารือและนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้

การดำเนินงานสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2562 
และกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act)  

4) นำเสนอแผนการพัฒนาระบบ SUT Alumni database 
ในระยะท่ี 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำร่างขอบเขตของงาน 
(TOR)  

6) มีการดำเนินการพัฒนาระบบ SUT Alumni database 
ในระยะท่ี 2 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 3 
 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้
ดำเนินการติดตามผู้ประกอบการคู่สัญญา เพื่อให้ระบบ SUT 
Alumni Database ระยะที ่ 2 แล้วเสร็จ ซึ ่งผู ้ประกอบการ
คู่สัญญาส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด และอยู่ในกระบวนการทาง
พัสด ุท้ังน้ี ผู้ประกอบการคู่สัญญาได้ส่งงาน และได้เปิดระบบฯ 
เพื่อใช้งานและตรวจสอบข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของระบบฯ เมื่อ
วันที ่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 และมีการดำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลศิษย์เก่าและภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่เข ้ารับ
ปริญญาบัตรรุ่นปีการศึกษา 2563 และ 2564 

4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

2. รายงานความก้าวหน้าการดำเน ินการจัดต ั ้ง Holding 
Company (การประชุมครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 19 มีนาคม 2564) 
1) ขอให้ผู ้ที ่ เก ี ่ยวข้องรายงานประเด็นตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ และตามมติที่คณะกรรมการได้สรุปไว้ใน
การประชุมครั ้งท่ี 2/2563 ที่ผ่านมาว่า ได้ดำเนินการ
และหรือมีกลไกแนวทางในการดำเนินการลงทุนและ
คัดเลือกบริษัทโฮลดิ้ง อย่างไรบ้าง เพื ่อความโปร่งใส 
ชัดเจน และตอบข้อสงสัยได้ 

2) ขอให้ตรวจสอบข้อความในองค์ประกอบของการจัดตั้งบริษัท
โฮลดิ้งให้ถูกต้อง โดยขอคำปรึกษาจากนิติกรเกี่ยวกับการใช้
ภาษาที่ถูกต้องทางกฎหมาย ไม่มีความขัดแย้งกัน อาทิเช่น 
ข้อ 3. กรรมการบริหารบริษัทโฮลดิ้ง ประกอบด้วย 3.1 (1) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน แต่ใน
ข้อ 3.2(1) กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติดังน้ี (1) เป็น
พนักงานของมหาวิทยาลัย.... ซึ ่งมีความขัดแย้งกันตรงท่ี
กรรมการสภามหาว ิ ทยาล ั ยผ ู ้ ทรงค ุณว ุฒ ิ มาจาก
บุคคลภายนอก และข้อ 3.1(2) รองอธิการบดีที ่อธิการบดี
มอบหมาย เป็นรองประธาน ไม่ได้กำหนดจำนวนคนไว้แต่ 
ข้อ (3) ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน 1 คน 
เป็นกรรมการ ซ่ึงกำหนดจำนวนคนไว้ด้วย เป็นต้น 

3) ขอให้ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน
และการจ ัดต ั ้งบร ิษ ัทโฮลดิ ้งจากสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อนำมา
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารีในการจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งต่อไป 

4) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทโฮลดิ้งขอให้ดำเนินการ
ตามข ั ้ นตอนและตามแนวปฏ ิบ ัต ิ ในการแต ่ งตั้ ง
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มติท่ีประชุม 
รับทราบมอบเทคโนธานีและฝ่ายเลขานุการดำเนินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 1) ได้ 2 คะแนน 

ข้อ 2) ได้ 2 คะแนน ข้อ 3) ได้ 2 คะแนน และ 
ข้อ 4) ได้ 2 คะแนน) 
 

กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ

การจัดต้ัง Holding Company 
2) ประสานงาน/หารือ งานนิติการเพื่อตรวจทาน (ร่าง) 

ระเบียบการจัดต้ัง Holding Company 
3) เสนอ (ร่าง) ระเบียบการจัดต้ัง Holding Company 

คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องตามลำดับ 
4) ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและ

การจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งจากสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความ
เป็นผู้ประกอบการได้ดำเนินการดังน้ี 
1) มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังน้ี 

(1) ดำเนินการจัดหารือประชุมเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม
ในด้านกฎหมาย ระเบียบ กับหน่วยงาน ได้แก่ สวทช. 
และมหาวิทยาลัยต่าง  ๆที่จะดำเนินการเรื่อง Holding 
Company เพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้การออกนโยบาย 
ระเบี ยบและแนวทางการดำเน ิ นงาน Holding 
Company ภายใต้บริบทมหาวิทยาลัยและกฎหมาย ซ่ึง
พบว่ายังมีอุปสรรคหลายด้าน 

(2) หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับร่างโครงสร้าง นโยบาย 
ระเบียบ และกระบวนการดำเนินงานของ Holding 
Company ซึ่งรอความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายและ
ส่วนการเงินและบัญช ีในประเด็นดังต่อไปน้ี 
(2.1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถจัดตั้งนิติ

บุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์ในการร่วมลงทุนได้หรือไม ่
(2.2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถลงทุนใน

นิติบุคคลอื่นที ่จดทะเบียนทั้งในประเทศไทย 
และในต่างประเทศได้หรือไม่ รวมทั้งสามารถ
ลงทุนในรูปแบบสกุลต่างประเทศได้หรือไม่ 

(2.3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถจด
จัดตั ้งนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการให้
กู้ยืมเงิน และเข้าซื้อหลักทรัพย์ประเภทตรา
สารหน้ี (หุ้นกู้แปลงสภาพ) ได้หรือไม่ 

(2.4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถตั้งกองทุน
ร่วมลงทุน ที่สามารถนำทุนประเดิมไปลงทุนใน
นิติบุคคล และรับรู้ผลกำไร/ขาดทุน ได้หรือไม่ 
โดยกองทุนดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
หรือวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย 

(2.5) ขอทราบนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล 
การตรวจสอบภายใน รายการระหว่างกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับกองทุน และการจัด
ทำงานการเงินเฉพาะกิจการของกองทุนและ
งบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย 

(2.6) ขอทราบนโยบายในการด้อยค่าสินทรัพย์อัน
เนื่องมาจากการลงทุนในนิติบุคคล หรือการ
ซื้อทรัพย์สิน และการสำรองหนี้สูญและการ
ตัดหนี้สูญ จากการให้กู้ยืมเงิน หรือการซ้ือ
ตราสารหน้ี (หุ้นกู้แปลงสภาพ) 

(2.7) ขอทราบข้อมูลรายละเอียดการบริหารและ
งบประมาณของกองท ุนนว ัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และกองทุนนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ (Innovation Fund) 

2) ได้ดำเนินการยกร่างระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเพื่อ
สอดคล้องกับบทบัญญัติทางกฎหมาย และระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำบันทึก 
เพื่อขอความเห็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย และส่วนการเงิน
และบัญชี ในประเด ็นต ่าง ๆ ก ่อนที ่จะเช ิญประชุม
คณะทำงาน เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในลำดับต่อไป 

3.50 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.ส่งเสริมกิจการฯ (ต่อ) 
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 3) ดำเนินการร่างกรอบหลักการ Holding Company ใหมด่ังน้ี 
(1) ได้ยกร่างระเบียบการบริหาร Holding Company และ

นำเสนอผู ้ม ีส ่วนได ้เส ีย (สมาคมศิษย ์เก ่า) และ
ภาคเอกชนบางส่วนแล้ว ซ่ึงได้แนวทางการดำเนินงาน
ท่ีเหมาะสม และสอดรับกับแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี
ที่สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนด 

(2) ได ้ศ ึกษารายละเอ ียดเพิ ่มเต ิมตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ พระราชบัญญัตสิิทธิบัตร และพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ และมาตรฐานบัญชี เพื ่อทำให้การยกร่าง
ระเบียบเป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม 

(3) ได้ยกร่างระเบียบจำนวน 3 ร่าง คือ (1) ร่างระเบียบ  
ว่าด้วยการจัดตั ้งนิติบุคคลที่มหาวิทยาลัยเข้าถือหุ้น  
(2) ร่างระเบียบ ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลในการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (3) ร่างระเบียบ  
ว่าด้วยการจัดตั ้งนิติบุคคลร่วมลงทุน เพื ่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยได ้

4) ขณะนี ้การแต่งต ั ้งคณะกรรมการยกร ่างระเบียบ 
Holding Company มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง 
ส่วนการแต่งตั ้งคณะกรรมการ Holding Company 
นั ้นจะดำเนินการตามระเบียบที ่ยกร่างใหม่ ซึ ่งจะ
ถูกต้องตามระเบียบ มทส. และกฎหมาย อย่างชัดเจน 
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3. รายงานความก้าวหน้ารูปแบบฐานข้อมูล Alumni Data 
Base (การประชุมครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 19 มีนาคม 2564) 
ขอให้มหาวิทยาลัยและสมาคมเทคโนโลยีสุรนารีช่วยพัฒนาและจัดทำ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลศิษย์เก่าท่ีมีอยู่ใน Alumni Data Base ว่าจะ
เพิ ่มเติมข้อมูลเกี ่ยวกับอะไรบ้างที ่มหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ อาทิเช่น ความเชี่ยวชาญของศิษย์เก่าในการเชิญมา
เป็นวิทยากรบรรยาย ความต้องการของศิษย์เก ่าที ่ต ้องการให้
มหาวิทยาลัยพัฒนาหรือเปิดหลักสูตร Up-Skill/Re-Skill อะไรบ้าง เป็นต้น 
มติท่ีประชุม  
รับทราบ มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ 
ภูฉายา) / สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี และฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการ
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไป 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 3 คะแนน) 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) มีการพัฒนาระบบ SUT Alumni database ในระยะท่ี 1 
2) การประชุมเพื ่อรับฟังความต้องการใช้งานระบบของ 

สำนักวิชา สาขาวิชาต่าง  ๆเพื่อจัดทำระบบระยะท่ี 2 
3) มีการหารือและนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้

การดำเนินงานสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2562 
และกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) 

4) นำเสนอแผนการพัฒนาระบบ SUT Alumni database  
ในระยะท่ี 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
และดำเนินการพัฒนาระบบ SUT Alumni database ในระยะท่ี 2 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ได้ดำเนินการติดตามผู้ประกอบการคู่สัญญา เพื่อให้ระบบ 
SUT Alumni Database ร ะ ย ะ ท ี ่  2 แ ล ้ ว เ ส ร ็ จ  ซ่ึ ง
ผู้ประกอบการคู่สัญญาส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด และอยู่ใน
กระบวนการทางพัสดุ ท้ังนี้ ผู้ประกอบการคู่สัญญาได้ส่งงาน 
และได้เปิดระบบฯ เพื่อใช้งานและตรวจสอบข้อผิดพลาดต่าง ๆ 
ของระบบเมื่อวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2565 

4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน- เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

คกก.ส่งเสริมกิจการฯ (ต่อ) 
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4. รายงานความก้าวหน้ารูปแบบฐานข้อมูล Alumni Data 
Base (การประชุมครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564) 
1) มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการเพื ่อให้ศิษย์เก่าเข้าถึงได้ง่าย 

หรือจัดกิจกรรมท่ีให้ศิษย์เก่ามีความสนใจ มีส่วนร่วม และเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ที่สร้างอยู่บนฐานข้อมูล Alumni Data 
Base  ให้ได้มาก  ๆ 

2) มหาวิทยาลัยควรให้นักศึกษาปัจจุบันเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบ Alumni Data Base เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 

3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางในการให้ศิษย์เก่าได้ใช้  
e-mail ของมหาวิทยาลัย (@sut.ac.th) เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การขอข้อมูลและติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ  
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

มติท่ีประชุม  
รับทราบ มอบผู้ช่วยอธิการบด ี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ 
ภูฉายา)/สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อดำเนินการต่อไป 
 
(หมายเหต ุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 1) ได้ 3 คะแนน 

ข้อ 2) ได้ 3 คะแนน และข้อ 3) ได้ 1 คะแนน) 
ข้อ 1) 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านงานศิษย์เก่า

สัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการและจัดทำร่างขอบเขตของงาน 

(TOR) เพื่อพัฒนาระบบ SUT Alumni databaseในระยะท่ี 2 
3) มีการดำเนินการพัฒนาระบบ SUT Alumni database ใน

ระยะท่ี 2 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 2) 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านงานศิษย์เก่า

สัมพันธ ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำร่างขอบเขตของงาน 

(TOR) เพื่อพัฒนาระบบ SUT Alumni database ในระยะ
ท่ี 2 โดยให้มีผู้แทนนักศึกษาปัจจุบันร่วมเป็นกรรมการ
ด้วยเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ 

3) มีการดำเนินการพัฒนาระบบ SUT Alumni database ใน
ระยะท่ี 2 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 3) 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในความเป็นไปได้ในการ

ใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัย (@sut.ac.th)  

4. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ได้มีการดำเนินการดังน้ี 
1) ด้านงานศิษย ์เก ่าส ัมพันธ ์ ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี

วัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในมิติต่าง  ๆรวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร ในรูปแบบ Alumni Newsletter ในทุกช่องทาง
ออนไลน์ และดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างระบบ SUT Alumni 
database ระยะที่ 2 ตามกระบวนการทางพัสดุ โดยผูกพันตาม
สัญญาเลขที ่ 84/2565 ลงวันที ่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ทั ้งน้ี
ผู ้ประกอบการคู่สัญญาส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด และอยู่ใน
กระบวนการทางพัสดุ โดยผู้ประกอบการคู่สัญญาได้ส่งงาน และ
ได้เปิดระบบฯ เพื่อใช้งานและตรวจสอบข้อผิดพลาดต่าง  ๆของ
ระบบ เมือ่วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2565 

2) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มีการดำเนินการ
ดังน้ี 
(1) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านงานศิษย ์เก่า

สัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในมิติต่าง ๆ ซึ่งมีกิจกรรม “พี่พบน้อง” 
เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์
ปัจจุบัน 

(2) การจัดซื ้อจ ัดจ ้าง ระบบ SUT Alumni database 
ระยะที่ 2 ตามกระบวนการทางพัสดุ โดยผูกพันตาม
สัญญาเลขที่ 84/2565 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ทั้งนี้ผู ้ประกอบการคู่สัญญาส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด 
และอยู่ในกระบวนการทางพัสดุ โดยผู้ประกอบการ
คู่สัญญาได้ส่งงาน และได้เปิดระบบฯ เพื่อใช้งานและ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของระบบ เมื่อวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2565 ซ่ึงได้รณรงค์ให้นักศึกษาปัจจุบัน
เข้าใช้งานระบบฯ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการใช้งาน
โดยผ ู ้นำน ักศ ึกษา ค ือนายกองค ์การบร ิ หาร 
ประธานสภานักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
และให้ข้อมูลความต้องการแก่ผู้ออกแบบระบบ และ
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว 

3) ผลการสำรวจความต้องการของศิษย์เก่าและนักศึกษา
ปัจจุบันในการใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัย (@sut.ac.th) 
ผ่านแบบสอบถาม “ระดับความผูกพัน/ความภาคภูมิใจต่อ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มีจำนวนผู ้ตอบแบบ
สำรวจ 468 คน ต้องการใช้ SUT Mail 317 คน แบ่งเป็น
ศิษย์เก่า 270 คนนักศึกษา 47 คนไม่ต้องการใช้ SUT Mail 
151 คน แบ่งเป ็นศิษย ์เก ่า 144 คน นักศึกษา 7 คน  
ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยการเก็บข้อมูล
น้ีเริ่มประชาสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
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2) สำรวจความต้องการของศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันใน

การใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัย (@sut.ac.th) 
3) สร ุปผลสำรวจและการหาร ือ  ต ่อคณะทำงาน

ดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะกรรมการ
บริหารงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางในการให้ศิษย ์เก ่าได้ใช ้ e-mail ของ
มหาวิทยาลัย (@sut.ac.th) เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ขอข้อมูลและติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศต่อไป 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

(2) ประเด็นมติในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จ  
2 ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สำหรับอีก 2 ประเด็น มีผลการดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. รายงานความก ้าวหน ้าการดำเน ินการจ ัดต ั ้ ง Holding 
Company (การประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 27 มกราคม 2565) 
Holding Company ในส่วนของวิสัยทัศน์ของอธิการบดี คือ การ
สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการทั้งของนักศึกษา และนักวิจัย จึง
ควรมกีารกำหนด Time Line แล้วเสร็จอย่างชัดเจน เพราะหากติด
กับระเบียบฯ จึงอาจจะยังไม่มี Holding Company หรืออาจจะ
ทำให้ช้าหรือทำได้ลำบากมากขึ้น  ทั ้งนี ้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ดูแลโครงการ Holding Company รวมไปถึงโครงสร้างของ 
Holding Company จะมีการประสานความร่วมมือไปยังกลุ่ม
สมาคมศิษย์เก่า ทำให้มคีวามชัดเจนมากขึ้นในอนาคตอันใกล ้และ
คาดว่าคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกับคณะผู้บริหารของกลุ่ม
ศิษย์เก่ากำลังดำเนินการจัดทำ ร่าง การดำเนินโครงการแล้ว 
มติท่ีประชุม  
รับทราบมอบเทคโนธานีรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ดำเนินการต่อไป 
 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 มกราคม 2566 
รายละเอียด Milestone :  
1) ศึกษาแนวทางของรัฐบาบและทาบทามผู้มีความรู้

ความเข้าใจมาเป็นท่ีปรึกษา 
2) แต่งตั้งคณะทำงาน 
3) ยกร่างระเบียบ แนวทาง ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณา 

และปรับปรุงเพื่อให้ได้ระเบียบและแนวทางการจัดตั้ง 
Holding Company ท่ีเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย 

4) นำระเบียบและแนวทางที่ยกร่างและผ่านคณะทำงาน
แล้ว เข้าพิจารณาตามขั้นตอน 

5) ปรับแก้ไขและประกาศใช้ระเบียบและแนวทาง 
รวมถึงจัดต้ัง Holding Company ของ มทส.  

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : -ไม่ระบ-ุ  

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็น
ผู้ประกอบการได้ดำเนินการยกร่างระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แล้ว เพื่อสอดคล้องกับบทบัญญัติทางกฎหมาย และระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำบันทึก 
เพื่อขอความเห็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย และส่วนการเงินและ
บัญชีในประเด็นต่าง ๆ ก่อนที่จะเชิญประชุมคณะทำงาน เพื่อ
พิจารณาและให้ความเห็นในลำดับต่อไป 

3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.ส่งเสริมกิจการฯ (ต่อ) 



รายงานการตดิตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

                สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.) หน้า 123 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

2. รายงานความก้าวหน้าการร่วมดำเนินโครงการ Smart 
City ร ่วมกับจังหวัดนครราชสีมา (การประชุมคร ั ้ง ท่ี  
1/2565 วันท่ี 27 มกราคม 2565) 
1) มหาวิทยาลัยควรจัดกลุ่มเทคโนโลยีที่หลากหลาย และกระจัด

กระจายอยู่ ให้สามารถบูรณาการร่วมกันเป็นแพลตฟอร์มเดียว 
และหาแนวทางการผลักดันให้เก ิดการใช้ประโยชน์นำไปสู่
ผลสำเร็จได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการ
ดำเนินโครงการ Smart City ในจังหวัดนครราชสีมาต่อไป 

2) ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับ Smart 
City บางครั้งยังไม่สามารถทำออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
ทางด้านจังหวัดนครราชสีมา จึงยังไม่สามารถถอดแบบนำไปใช้ 
ประโยชน์ได ้อย ่างรวดเร ็วและชัดเจน  ด ังน ั ้น จ ึงขอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำ Smart University หรือเทคโนโลยี
ท่ีมีในหลาย  ๆด้าน เพื่อพัฒนาใช้งานจริงให้เห็นผลเป็นต้นแบบ 
สามารถถอดบทเร ียนเอาไปพัฒนาต่อยอดให้ก ับจ ังหวัด
นครราชสีมาหรือเป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานของจังหวัดได้ 
เพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีหรือความ Smart ที่ทางจังหวัดมีความ
ต้องการ จากน้ันจึงทดสอบ (Test) นำเทคโนโลยีไปดำเนินการต่อ
ยอดหรือบูรณาการต่อจากของมหาวิทยาลัยได้ต่อไป 

3) ประธานฯ อาจเชิญทีมงานของ มทส. ท่ีดำเนินการด้าน Smart 
City เข้าศึกษาดูงานในกลุ่มอมตะคอร์เปอเรชั่น (Corporation) 
หรือกลุ่มของ WHA โดยอาจเน้น (Focus) เฉพาะด้านท่ีสนใจ 

4) กรณีการทำ Big Data มหาวิทยาลัยควรดำเนินการให้สามารถ
บูรณาการข้อมูลท่ีมีคุณลักษณะ (Attribute) เหมาะสม โดยสิ่ง
ที่ควรดำเนินการ คือ การสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลของทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบระเบียบ พัฒนา
คุณลักษณะต่าง ๆ ให ้ม ีร ูปแบบ Format Standard 
เหมือนกันทุกหน่วยงาน เพราะในอนาคตเมื่อจำเป็นต้องดึง
ข้อมูลเหล่านั ้นมาบูรณาการจะได้ไม่มีปัญหาในเรื ่องของ 
Incompatibility ด้านต่าง ๆ  โดยในส่วนของการสร้าง Data 
Warehouse หรือว่าการ Consolidated Database ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมในการใช้งาน และควรมีการ Identify Data 
ให้เหมาะสมกับ Application ท่ีจะใช ้

มติท่ีประชุม 
รับทราบและเห็นชอบการรายงานความก้าวหน้า และขอให้
ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ตามความเหมาะสม และขอให้รองอธิการบดีพันธกิจสัมพนัธ์ 
นวัตกรรม และความเป็นผู ้ประกอบการ ประสานการ
ดำเนินการพัฒนาโครงการ Smart City ร่วมกับจังหวัด
นครราชสีมา แล้วมานำเสนอต่อที่ประชุมต่อไป 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) รวบรวมเทคโนโลยีท่ีตอบโจทย์ Smart City 
2) แสดงและให้ความเข้าใจกับคณะทำงาน Smart city 

ของจังหวัด 
3) ของบประมาณพัฒนา Smart City จากแหล่งต่างๆ 
4) วางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Smart 

Campus เพื่อเป็นต้นแบบ Smart City 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 

 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความ
เป็นผู้ประกอบการได้มีการดำเนินการดังน้ี 
1) ได้ดำเนินการรวบรวมนักวิจ ัยและเทคโนโลย ีเพื่อ

นำไปใช ้ ใน smart city ได ้ดำเน ินร ่วมก ับจ ังหวัด
นครราชสีมา ทำข้อเสนอโครงการขอทุนสนับสนุนการ
พัฒนา Smart City ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัด
นครราชสีมา และภาคเอกชน เพื่อดำเนินการพัฒนา 
Smart City 

2) ได้ประชุมรวบรวมการดำเนินงาน Smart University 
และรวบรวมเทคโนโลยีที่มีในหลาย ๆ ด้าน ที่สามารถ
พัฒนาใช้งานจริงให้เห็นผลเป็นต้นแบบ สามารถถอด
บทเรียนเอาไปพัฒนาต่อยอดให้กับจังหวัดนครราชสีมา
หรือเป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานของจังหวัดได้ เพื่อ
คัดเลือกเทคโนโลยีหรือความ Smart ที่ทางจังหวัดมี
ความต้องการ เช่น Solar Charging Station Smart 
Bus/Transportation การพ ัฒนา  Smart Campus 
ต่อไปควรจะดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
บริหารทั่วไปร่วมกับฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม 
และความเป็นผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในส่วน SUT NEXT 

3) ได้ไปดูงานที ่อมตะคอร์ปเปอเรชั ่น Forestia กรม
ทร ัพยากรน ้ ำ  และ  FutureTale Lab และนำมา
ออกแบบแนวคิดการดำเนินงาน SmartCity 

4) สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการ
จัดการ (MIS) ได้เริ่มดำเนินการแล้ว และกำลังออกแบบ
โครงสร้างระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 

5 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

คกก.ส่งเสริมกิจการฯ (ต่อ) 
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(3) ประเด็นมติในรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 2 ประเด็น มีผลการดำเนินงาน
และผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

1. รายงานความก ้าวหน ้าการดำเน ินการจ ัดต ั ้ ง Holding 
Company (การประชุมครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565) 
1) มหาวิทยาลัยอาจนำ Holding Company ออกสู ่ตลาด

หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาค
ส่วนอื่น ๆ ได้เห็นงานวิจัยดี ๆ ของมหาวิทยาลัย และร่วม
ลงทุนในอนาคต หรือเปิดโอกาสให้ Startup/ผู้ประกอบการ
ในจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมทุนในหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
มทส. ในโอกาสต่อไป 

2) มหาวิทยาลัยควรมีกลไกในการพิจารณาผู้ร่วมลงทุนที ่มี
ความเช ี ่ยวชาญ และชำนาญที ่หลากหลาย เพ ื ่อเอื้อ
ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายหลาย ๆ ด้านให้เติบโตใน
อนาคต และมีผลกำไรที่ดี นอกจากนี้ หากมีผลกำไรอาจมี
การสนับสนุนเพิ ่มเงินทุนของ Holding Company ที ่มี
มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของในอนาคต เพื่อเปิดโอกาสให้กับ 
Startup ที่เป็นนักศึกษาและมีผลงานน่าสนใจ ที่สามารถ
ต่อยอดการร่วมทุนกับต่างประเทศในอนาคตได้ต่อไป 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดตั้ง Holding 
Company และพ ิ จ า รณาดำเน ิ นการตามข ้ อส ั ง เกต/
ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสมต่อไป 
 
กรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 พฤษภาคม 2566 
รายละเอียด Milestone : -ไม่ระบ-ุ 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็น
ผู้ประกอบการได้ดำเนินการดังน้ี 
1) ได้ดำเนินการยกร่างระเบียบต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื่อ

สอดคล้องกับบทบัญญัติทางกฎหมาย และระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทำ
บันทึกเพื่อขอความเห็นท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และส่วน
การเงินและบัญชีในประเด็นต่าง ๆ ก่อนที ่จะเชิญ
ประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นใน
ลำดับต่อไป อีกทั ้ง ได้ร ่วมกับจังหวัดนครราชสีมา 
หน่วยงานภาคเอกชน ในการเตรียมการจัดงาน Korat 
Startup City เพ ื ่ อนำผลงาน Startup/Spin-Off ของ
มหาว ิทยาล ัยไปแสดงผลงานและศ ักยภาพในการ
ดำเนินงานต่อประชาคมจังหวัดนครราชสีมา และได้หารือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
สร้างความร่วมมือในการเร่งสร้างและแสวงหาความเป็นไป
ได้ในการร่วมลงทุนใน Startup/Spin-Off 

2) ได้ดำเนินการสร้างพันธมิตรในการลงทุนกับภาคเอกชน 
เพื ่อเข้ามาร่วมลงทุนใน Startup/Spin-off ได้แก่ สวทช. 
บริษัทร่วมทุน Angle Investor (เข้าร่วมกลุ่ม Thailand 
Business Angel Network : TBAN) และกล ุ ่ ม Venture 
Builder/Accelerator เอกชน ที ่ต ้องการทำงานร่วมกัน 
นอกจากนั้น ได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงาน
ภาคเอกชน ในการเตรียมการจัดงาน Korat Startup City 
เพื ่อนำผลงาน Startup/Spin-Off ของมหาวิทยาลัยไป
แสดงผลงานและศักยภาพในการดำเนินงานต่อประชาคม
จังหวัดนครราชสีมา และได้หารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื ่อสร้างความร่วมมือในการ 
เร่งสร้างและแสวงหาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนใน 
Startup/Spin-Off 

4 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

2. รายงานความก้าวหน้าการร่วมดำเนินโครงการ Smart City 
ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา (การประชุมครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 
31 พฤษภาคม 2565) 
1) ในมุมมองของกรรมการ Smart City อยากเห็นความก้าวหน้า

พัฒนาการและความชัดเจนของ Smart Campus อย่างเป็น
รูปธรรมจากมหาวิทยาลัยในฐานะของประชาชนทั่วไปในความ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมโดยอาจเลือกบางโครงการหรือหนึ ่งโครงการมา
พัฒนา Smart Campus ให้เห็นอย่างชัดเจน 

2) มหาวิทยาลัยอาจจัดตั้งจุดบริการ Show case ที่อยู่ใจกลาง
เมืองใกล้ชิดกับประชาชนส่วนใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ
อาจเป็นตลาดน ัดนว ัตกรรมของ มทส. ในการรวบรวม
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ของ มทส. ในลักษณะเป็น
สถานที่ที่ถาวรและให้บริการอื่นให้กับประชาชนทั่วไปได้ด้วย
หรือ Co-Working Space ที่อยู่ในพื้นที่ในเมืองไปพร้อม ๆ  กัน 
อาจมีกิจกรรมที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน
หรือผู้ประกอบการ นักศึกษา ก่อให้เกิดความใกล้ชิดผูกพันกับ
ประชาชนภายนอกมหาวิทยาลยัได้มากขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็น
ผู้ประกอบการได้ดำเนินการดังน้ี 
1) จากการประชุมหารือกับหลายฝ่ายนั้น มหาวิทยาลัยได้

ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
มหาวิทยาลัยเพื่อการเป็น Smart Campus ในหลาย  ๆด้านแล้ว
และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่กำลังดำเนินการคือ
การทำ Smart Environment ที่จะมีการนำรถมอเตอร์ไซต์ 
EV มาให้นักศึกษาได้ใช้งานและมีการพัฒนาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน และเป็นโมเดลที่ศึกษา 
ดูงานของจังหวัดจะมีการพัฒนาด้านอื่น  ๆต่อไปให้เห็นเป็น
รูปธรรมและเชื่อมโยงกันเป็นภาพใหญ ่แต่ท้ังน้ี ผู้รับผิดชอบ
หลักจะเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั ่วไปที ่ทำ
นโยบาย SUT NEXT โดยมีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม 
และความเป็นผู้ประกอบการเข้ามาสนับสนุน 

2) สำนักว ิชาวิทยาศาสตร์ได้ม ีการตั ้ง Learning Center ท่ี 
Terminal 21 เพื่อเป็นจุดบริการ Show case ที่อยู่ใจกลางเมือง
ใกล ้ช ิดก ับประชาชนส่วนใหญ่  สามารถเป็นตลาดนัด
นวัตกรรมของ มทส. ในการรวบรวมผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

4.38 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

3) ในส่วนของภาคเอกชนและหอการค้าอาจขอความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Know How ต่าง ๆ เพื่อผลักดัน
ให้เกิด Green Hotel และ Green Economy ขึ้น สำหรับ
ด้านการท่องเที ่ยวผลักดันการทำ Green Hotel ร่วมกับ
สมาคมการโรงแรมผู้ประกอบการภาคส่วนโรงแรมผลักดัน
ให้เกิดโรงแรมสีเขียวตามมาตรการหรือ Agenda ต่าง ๆ ท่ี
ได้กำหนดขึ้นกับอีกด้านหนึ่งคือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สำหรับร้านค้า และผู้ประกอบการ ในการนำมาภาชนะต่าง ๆ  
เช่น ถุงใส่อาหาร ท่ีเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้ ซ่ึงจะ
ได้ร่วมผลักดันต่อไปในอนาคต 

4) ด้าน Smart People ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Upskill/Reskill 
ของสถานประกอบการกับการพัฒนาบุคลากรในสถาน
ประกอบการซึ่งสภาอุตสาหกรรมได้มีอีกชุดหนึ่งที่ดูแลการ
พัฒนาระบบแรงงานโดยเฉพาะ ทั ้งแรงงานที่มีทักษะและ
แรงงานท ี ่ ไม ่ม ีท ักษะ ได ้ม ีการสำรวจห ัวข ้อท ี ่ทาง
ผู้ประกอบการต้องการฝึกอบรม หรือต้องการ Upskill/Reskill 
พนักงาน โดยให้มีความร่วมมือกับสถานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
หากทางมหาวิทยาลัยอยากจะทำโครงการร่วมกับสภา
อุตสาหกรรมสามารถมุ่งเป้าไปที่โรงงานเลย คุณเจนจิรา กง
ทอง จะช่วยรวบรวมข้อมูลจากทางสมาชิกให้ สำหรับการจัด
หลักส ูตรสำหรับสภาอุตสาหกรรมเลยก ็ย ินด ีหากทาง
มหาวิทยาลัยต้องการยินดีช่วยประสานงานให้ได ้

5) มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการ Smart City โดยมหาวิทยาลัย
จะเป็น Campus of Inspiration ในลักษณะระดับ Scale 
เล็ก ๆ ก่อน แล้วจึงค่อย Spin Up หรือการใช้เทคโนโลยี
พื้นฐานจึงจะสามารถขยายจาก Scale เล็กไปสู่ระดับ Scale 
ใหญ่ ๆ ซึ ่งจะทำได้ง่ายกว่า เพราะหากมีการวางระบบ
เทคโนโลยีพื้นฐานหรือ Infrastructure จะต้องใช้เงินลงทุนสูง
โดยมหาวิทยาลัยอาจพิจารณานำ Application บางตัวมา
ใช้แก้ปัญหาที่เป็น Pain Point ในมหาวิทยาลัยในแต่ละ
ส่วนก่อน เช่น การบริหารจัดการบริเวณพื้นท่ี Village ท่ีพัก
ของคณะอาจารย์ การบริหารจัดการพื้นที่พักอาศัย หอพัก
นักศึกษา การบริหารจัดการ Parking Lot  ที่จอดรถ การ
บริหารจัดการเข้าคิว การเรียกคิวของผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
การบริหารจัดการเร ื ่อง Waste Management, Waste 
Water Treatment ของมหาว ิ ทยาล ั ย  เพ ื ่ อ ให ้ ได้
ผลตอบแทนและมีความคุ้มค่าชัดเจน 

6) เมื ่อพิจารณาโครงการที่เป็น Application ได้แล้วจ ึงมา
วิเคราะห์ว่าเทคโนโลยีส่วนไหนใน Application นั้นเป็น
เทคโนโลยีที่เป็น Infrastructure พื้นฐานที่สามารถ Scale 
out ออกไป เพื ่อที ่จะรองร ับ Application อื ่น ๆ ได้  
ยกตัวอย่างเทคโนโลยีเรื่อง Data Center เป็นเทคโนโลยี
พื ้นฐานที่สามารถรองรับ Application ได้หลากหลายจึง
ค่อยออกแบบการเป็น Scale up ภายหลัง เพียงแต่ว่า
โครงสร้าง Structure เพื ่อที ่จะรองรับต้องวางแผนไว้
ล่วงหน้าก่อน เป็นต้น  สำหรับด้านของการบริหารจัด
การเมือง อาจทำคู่ขนานไป  

 

ต่าง  ๆของ มทส. ในลักษณะเป็นสถานท่ีท่ีถาวรและให้บริการ
อ ื ่นให ้ก ับประชาชนทั ่วไป เป ็นที ่ทำก ิจกรรมที ่สร ้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนหรือผู ้ประกอบการ 
นักศึกษา ก่อให้เกิดความใกล้ชิดผูกพันกับประชาชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังมีพื ้นที ่บริการของ
โรงพยาบาล มทส. ที่อยู่ท่ี The Mall ที่สามารถเป็นพื้นท่ี
สร ้ างความผ ูกพ ันก ับช ุมชนได ้ เป ็นอย ่างด ี  ส ่ วน  
Co-Working Space ท่ีอยู่ในพื้นท่ีในเมืองน้ันเป็นการลงทุน
ท่ีค่อนข้างมาก อาจจะยังไม่จำเป็น 

3) มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที ่มี Know How ต่าง ๆ เพื่อ
ผลักดันให้เกิด Green Hotel และ Green Economy ขึ้น 
ที่สามารถให้คำแนะนำหรือสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นสำหรับ
ด ้านการท่องเที ่ยวผลักด ันการทำ Green Hotel การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับร้านค้า และผู้ประกอบการ ใน
การนำมาภาชนะต่าง ๆ  เช่น ถุงใส่อาหาร ท่ีเป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มาใช้ซึ่งได้มีการหารือเบื้องต้นไปแล้วกับทาง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

4) ได้มีการหารือเบื ้องต้นกับสภาอุตสาหกรรมในหลักสูตร 
upskill/reskill ที่ดำเนินการโดยเทคโนธานี และสำนักวิชา 
สาขาวิชาต่าง ๆ เองก็มีหลากหลายที ่น่าจะตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะต้องประชาสัมพันธ์เพิ ่มเติม 
แต่อย่างไรก็ตามจะมอบหมายให้เทคโนธานีหารือเพิ่มเติม 
เพื่อเสนอหลักสูตรท่ีตอบโจทย์สภาอุตสาหกรรม เพิ่มเติม 

5) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ Smart City ในมหาวิทยาลัยมา
หลายส่วนแล้ว เพียงแต่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์มากนัก 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเป็น Campus of Inspiration ใน
ลักษณะระดับ Scale เล็ก ๆ ก่อน แล้วจึงค่อย Spin Up 
หรือการใช้เทคโนโลยีพื้นฐานจึงจะสามารถขยายจาก Scale 
เล็กไปสู่ระดับ Scale ใหญ่ ๆ ในส่วนน้ีจะเป็นเป้าหมายของ
งานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปภายใต้ SUT 
NEXT โดยมีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็น
ผู้ประกอบการจะเป็นฝ่ายสนับสนุนเชื่อมโยงภายนอก 

6) ทางทีมผ ู ้ช ่วยอธ ิการบดี โดยมีฝ ่ายพันธก ิจส ัมพันธ์  
นวัตกรรม และความเป็นผู ้ประกอบการ และทีมสถาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 
ได้วางโครงสร้างด้านน่้ีแล้ว  

7) มหาวิทยาลัยมีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ที ่ได้ดำเนินการเรื ่องนี ้ไปแล้วในส่วนของ 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ก็มีการดำเนินการด้านน้ีไปส่วนหน่ึง
แล้วเช่นกัน ได้หารือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
ในการจัดแคมป์พัฒนานักเรียน ซึ่งจะมีการทำงบประมาณ
ขอจาก อบจ. และจะมีการดำเนินโครงการต่อไป ทั้งนี้จะได้
มอบให้เทคโนธานีพัฒนาโครงการเพิ่มเติมตามคำแนะนำ 

8) ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินโครงการ
พัฒนาต้นแบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้ว 
โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เรียบร้อยแล้ว และ
กำลังจะถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “โครงการพัฒนาต้นแบบการ 
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2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

คกก.ส่งเสริมกิจการฯ (ต่อ) 
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7) มหาว ิทยาล ัยอาจจ ัดโครงการ Boot Camp โดยเชิญ
นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั ้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษามาพักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเพื่อ
สร้าง Inspire  เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมี Land Mark มีจุด
ด ึงด ูดที ่น ่าสนใจ (Point of Interest) ในมหาว ิทยาลัย
จำนวนมาก ท้ังหอดูดาว ท้ังโรงกัญชา แม้แต่เทคโนโลยีด้าน
สุขภาพต่าง ๆ มหาวิทยาลัยสามารถจัดให้เป็น Point of 
Interest ได้  อาจทำเป ็น Camping 2 ว ัน 1 ค ืน เชิญ
นักเรียนมาเข้าค่ายเพื ่อสร้างแรงบันดาลใจว่า Smart 
Tomorrowland ในอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ซ่ึง
จะช่วยส่งเสร ิมโรงเร ียนของมหาวิทยาลัยได้ด ้วยโดย
ทรัพย์สินต่าง ๆ เหล่านี้น่าจะดึงออกมาเป็น Smart City 
Program ของมหาวิทยาลัย 

8) มหาวิทยาลัยอาจดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับ Recycle แร่ลิเธียม
ได ้ท ี ่อาจเช ื ่อมโยงก ับผลงานว ิจ ัยแบตเตอร ี ่ของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา เพราะอาจจะ
เป็นจุดเปลี่ยนในอนาคตของ EV  

9) การดำเนินโครงการ Smart City มหาวิทยาลัยอาจคิดค้น
เกี่ยวกับ Life Cycle กระบวนการบริหารจัดการรถยนต์เก่า
หรือรถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบันจะถูกทิ้งออกไปสู่ตลาด Waste 
เมื่อมีการผลักดันให้เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ EV  

มติท่ีประชุม 
รับทราบและเห็นชอบการรายงานความก้าวหน้า และขอให้
ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตาม
ความเหมาะสม และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ 
นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ ประสานการดำเนินการ
พัฒนาโครงการ Smart City ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา แล้วมา
นำเสนอต่อท่ีประชุมต่อไป 

จัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้ว เพื่อนำโลหะ/
สารประกอบโลหะในแบตเตอรี่กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น
สำหร ับการผล ิตแบตเตอร ี ่ ในประเทศไทย” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี 
รีไซเคิลการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้วที่มี
ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำโลหะ/สารประกอบ
โลหะในแบตเตอรี่กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต
แบตเตอรี่ใหม่ รวมถึงการพัฒนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
จากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าดังกล่าว 

9) การวิจัยและพัฒนานั้น จะต้องขึ้นอยู่กับทางนักวิจัยและ
ทุนวิจัยจะได้ประสานแจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาในการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยที่สนใจ เพื่อไปทำโครงการวิจัย
ต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

  

คกก.ส่งเสริมกิจการฯ (ต่อ) 
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4.2.6 คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 12 ประเด็น (ในรอบครึ ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 6 

ประเด็น/ ในรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 6 ประเด็น) 
(1) ประเด็นมติในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 6 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จ  

1 ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สำหรับอีก 5 ประเด็น มีผลการดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

1. แนวปฏิบ ัต ิการพัฒนาความรู ้ของผู ้ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (การประชุมครั ้งท่ี 
5/2564 วันท่ี 20 ตุลาคม 2564) 
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณากำหนดให้มอีัตราค่าตอบแทน
วิชาชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยก่อนจะมีการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบแนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้าน

การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
2) ให ้มหาว ิทยาล ัยพ ิจารณาดำเน ินการตามข ้อส ังเกต/

ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) 
3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานคณะกรรมการตรวจสอบ

และดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 2) และ 3) 
 

กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) สืบค้นข้อมูลค่าตอบแทนวิชาชีพจากหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
2) เปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนวิชาชีพท่ีสืบค้นได้ 
3) นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มทส. 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

1. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในได้จ ัดทำข ้อมูล
ค่าตอบแทนของหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
พร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบ รวมทั้งจัดทำข้อมูลค่าตอบแทน
ของหน่วยตรวจสอบภายในเร ียบร้อยแล้วอยู ่ระหว่างจะ
นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 

4 

2. เปรียบเทียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ส ุรนาร ี  ว ่าด ้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2564 
(การประชุมครั้งท่ี 5/2564 วันท่ี 20 ตุลาคม 2564) 
ควรพิจารณาเปรียบเทียบอย่างรอบคอบ สิ่งใดที่ดีอยู่แล้วให้
รักษาไว้ สิ่งใดที่อาจจะเป็นจุดอ่อนก็ให้เสนอแนวทางแก้ไข 
เพื ่อให้ระบบงานด้านการตรวจสอบที่มีประสิทธิผลให้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเป็นตัวอย่างให้แก่
หน่วยงานอื่นต่อไป 
มติท่ีประชุม 
เห็นชอบให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแนวทางแก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี 3) โดยคำนึงถึงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เป็นสำคัญ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใน
ลำดับต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ศึกษาข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2564 และวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับ
หล ักเกณฑ์กระทรวงการคล ังว ่าด ้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐอย่างรอบคอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั้งท่ี 4/2565 ในวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) ศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

2) วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อบังคับฯ และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ 

3) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาข้อบังคับฯ 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

  

3. รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
กรณีครุภัณฑ์สูญหาย (การประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564) 
มหาวิทยาลัยควรดำเนินการ ดังน้ี 
1) สำรวจว่ามีอาคารใดอีกท่ีไม่มีการใช้งานแต่มีการเก็บครุภัณฑ์ 

หากมีควรตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เก็บรักษาไว้เป็นประจำ โดย
มอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบและจัดเจ้าหน้าที ่รักษาความ
ปลอดภัยดูแล และอาจเพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม 

2) กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ ควรจัดทำเอกสารส่งมอบ
ครุภัณฑ์ โดยมีผู้ลงลายมือชื่อรับและส่งครุภัณฑ์อย่างชัดเจน 

3) การอ้างอิงหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 48 ลงวันท่ี 
13 กันยายน 2549 เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ ท่ี
กำหนดให้รายการครุภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าต่ำรายการไม่ถึง 5,000 บาท
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
โดยไม่ต้องคำนวณค่าเสื ่อมราคาประจำปี ทำให้มูลค่าทาง
บัญชีคงเหลือของครุภัณฑ์เท่ากับ 0.00 บาท หรือไม่มีมูลค่า
ทางบัญชีแล้วจะถือว่ากรณีนี้ไม่ปรากฏความเสียหาย และ 
ไม่มีเหตุให้ต้องพิจารณาหาผู้รับผิดทางละเมิดเพื ่อชดใช้
ค่าเสียหายนั้น ยังไม่ถูกต้องเพราะถึงแม้ว่ามูลค่าทางบัญชี
ของครุภัณฑ์นั้นจะหมดไป แต่ครุภัณฑ์ที่สูญหายไปจำนวน
หลายสิ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ยังใช้งานได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ยังคงมีอยู่ ดังน้ัน ควรพิจารณาหาผู้รับผิดชอบซ่ึงโดยหลักการ
หมายถึงผู้ที่รับมอบหมายให้ดูแลรักษา อาคาร และ ครุภัณฑ์
ท่ีจัดเก็บไว้น้ัน 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

กรณีครุภัณฑ์สูญหาย 
2) มอบมหาว ิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข ้อส ังเกต/

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ 1) ข้อ 2) และ ข้อ 3) 
ข้างต้น 

3) มอบฝ่ายเลขานุการประสานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
 

3. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปได้ดำเนินการ

ดังน้ี 
(1) ดำเนินการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำ

อาคารท่ีมีการเก็บครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 
(2) วางแผนก่อสร้างอาคารจัดเก็บครุภัณฑ์ โดยมีระบบ

จ ัดเก ็บ ระบบความปลอดภ ัย ตลอดจนการ
ควบคุมดูแลและบำรุงรักษา 

2) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการดังน้ี 
(1) ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ และฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏใน
รายงานการติดตามและประเมินผลงาน มทส.  
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

(2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมีการทำเอกสาร 
ส่งมอบและผู้รับครุภัณฑ์อย่างชัดเจนทุกครั้ง 

(3) ส่วนการเงินและบัญชีได้มีการมอบหมายให้ผู ้ด ูแล
ครุภัณฑ์ตระหนักและดำเนินการดูแลทรัพย์สินอย่าง
เคร่งครัด หากมีการเคลื ่อนย้าย หรือยืมใช้งานจาก
หน่วยงานอื่น มีเอกสารหลักฐานดำเนินการอย่างชัดเจน 

(4) โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
สำหรับนักศึกษาได้จัดทำแบบฟอร์มและตกลงเป็น 
ข้อปฏิบัติในการเคลื ่อนย้ายครุภัณฑ์ ทุกครั ้งที ่จะ
เคลื ่อนย้ายอุปกรณ์ออกจากหน่วยงานจะต้องมี
เอกสารขอยืมและส่งมอบ พร้อมแนบภาพถ่ายของ
ครุภัณฑ์ และมีผู้ลงลายมือชื่อรับและส่งครุภัณฑ์อยา่ง
ชัดเจน 

(5) ห ั วหน ้ าส ่ วนก ิ จการน ั กศ ึ กษามอบหมาย
คณะกรรมการครุภัณฑ์ ประจำหน่วยงานส่วน
กิจการนักศึกษา รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ
เอกสารส่งมอบคร ุภ ัณฑ์ท ี ่ม ีการเคล ื ่อนย้าย
คร ุภ ัณฑ์ โดยมีการลงลายม ือช ื ่อร ับและส่ง
ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ พัสดุ 

4.29 
5 
 
 
 
 
 
 

4.86 
5 
 
 
 
 
5 
 
5 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 

2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

  

คกก.ตรวจสอบ (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

 
ข้อ 2) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 มีนาคม 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) แจ้งบุคลากรในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและเสนอ

ในท่ีประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
2) จัดทำแบบฟอร์มเอกสารกรณีที ่มีการเคลื ่อนย้าย

ครุภัณฑ์เพื่อใช้อ้างอิง 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 
ข้อ 2) โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการฯ 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 เมษายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
จัดทำเป็นประกาศแจ้งพนักงานให้รับทราบและถือปฏิบัติแล้ว 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
ข้อ 2) ส่วนกิจการนักศึกษา 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 ธันวาคม 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) ประชุมชี้แจงหน่วยงานในกำกับเพื่อทราบข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 
2) มอบหมายหน่วยงานในกำกับรวบรวมข้อมูล และ

ข้อเสนอแนะในการดูแลอาคารและครุภัณฑ์ 
3) ทำการสำรวจครุภัณฑ์เป็นประจำ และบันทึกการ

เคลื ่อนย้าย รวมถึงผู ้มีอำนาจในการเคลื ่อนย้าย
ครุภัณฑ์ 

4) ติดตามผลการดำเนินงานโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
5) สรุปผลการดำเนินงาน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2 
ข้อ 2) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
มีการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์และดำเนินการตามระเบียบ
มทส. อย่างครบถ้วน 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

3) มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรณีครุภัณฑ์สูญหายตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีท่ี 738/2565 ได้แสวงหาและรวบรวบพยานหลักฐาน
ในประเด็นเรื่องมูลค่าความเสียหายและขอบเขตหน้าท่ี
ความร ับผ ิดชอบ และต ้องแสวงหาและรวบรวม
พยานหลักฐานแวดล้อมเพิ่มเติม 

3 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.ตรวจสอบ (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

4. รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าที ่ของบุคลากร จำนวน 2 ฉบับ (การประชุมครั ้งท่ี 
1/2565 วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2565) 
มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการรวบรวมระบบ 
ระเบียบ เกี่ยวกับกระบวนการสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียน 
มานำเสนอคณะกรรมการ 
มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร จำนวน 2 ฉบับ 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 
 

กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) รวบรวมระบบ ระเบียบเกี ่ยวกับกระบวนการสอบ

ข้อเท็จจริงข้อร้องเรียน 
2) จัดทำวาระนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1 

 

4. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการรวบรวม
ข้อมูลระบบและระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการสอบข้อเท็จจริง
ข้อร้องเรียน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครั้งท่ี 4/2565 ในวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

5 

5. การพิจารณาการจัดทำ Health Check หน่วยตรวจสอบ
ภายใน (การประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2565) 
1) ให้หน่วยตรวจสอบภายในวิเคราะห์อ ัตรากำลังโดย

ภาพรวมทั ้ งระบบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

2) ควรนำเสนอเร ื ่องนี ้ต ่อไปเพื ่อคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาแนวทางพัฒนา แก้ไข ในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบการจัดทำ Health Check ด้วยตนเอง โดยหน่วย

ตรวจสอบภายใน 
2) มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ต่อไป 
 

กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
30 กันยายน 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) วิเคราะห์อัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในท้ังระบบ 
2) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

5. มหาว ิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการ
วิเคราะห์อัตรากำลังในภาพรวมเรียบร้อยแล้ว และได้ทำ
บันทึก อว.7403(1)/102 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 
เสนอขออัตรากำลังเพิ ่มเติมกับส่วนทรัพยากรบุคคล 
ทั้งนี ้ มหาวิทยาลัยได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนจากภายนอก
วิเคราะห์อัตรากำลังในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่
ระหว่างดำเนินการ หากมีความคืบหน้าจักได้รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

4 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.ตรวจสอบ (ต่อ) 
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(3) ประเด็นมติในรอบครึ ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 6 ประเด็น มีผลการ
ดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

1. รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าที ่ของบุคลากร จำนวน 2 ฉบับ (การประชุมครั ้งท่ี 
2/2565 วันท่ี 21 มีนาคม 2565) 
1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้หน่วยงานที่มีการดำเนินการ

ด้านการเงินแต่ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน นำ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินของส่วนการเงินและบัญชี
ไปใช ้

2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญระบบการเงินของ
มหาวิทยาลัยช่วยวางระบบให้กับฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวซ้ำอีก 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียน

การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร จำนวน 2 ฉบับ 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ ข้อ 1 
3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข ้อส ังเกต/

ข้อเสนอแนะ ข้อ 2 และ ข้อ 3 
 
ข้อ 1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 พฤษภาคม 2565 
รายละเอียด Milestone :  
แจ้งบุคลากรในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและบรรจุ
เป็นวาระในการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 1  

1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
1) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการดังน้ี 

(1) ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้า
ส่วนการเงินและบัญชี ได้ให้งานต่าง ๆ ทบทวนและ
นำส่ง SOP เพื่อตรวจทาน ท้ังนี้ หน่วยงานสามารถ 
Download คู่มือการปฏิบัติงานหลัก ๆ ของส่วน
การเงินและบัญชี ได้ที่ website รวมทั้งสามารถ
สอบถามหรือหารือแนวทางปฏิบัติได้ 

(2) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้
ดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ทางด้านการเงินของ
มหาวิทยาลัยอยู่แล้วและได้กำชับและแจ้งบุคลากร
ในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้ถือปฏิบัต ิตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด รวมท้ัง
บรรจุ เป ็นวาระเสนอที ่ประช ุมสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งท่ี 4/2565 เมื่อ
วันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

2) ฝ ่ายการเง ิน ทร ัพย ์ส ิน และว ิสาหก ิจโดยฟาร์ม
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการเงินและบัญชีแล้วเสร็จ 
ซึ ่งจะเริ ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ควบคู ่กับ
ระบบเดิม (โปรแกรมสำเร็จรูป) จนกระทั ่งมีความ
สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ก็จะใช้ระบบที่พัฒนาใหม่
เพียงระบบเดียว 

5 
5 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 

2. แนวปฏิบ ัต ิการประก ันและการปร ับปร ุงค ุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง (การประชุมครั้ง
ท่ี 2/2565 วันท่ี 21 มีนาคม 2565) 
1) หน่วยตรวจสอบภายในควรประเมินตนเองตามรูปแบบท่ี

กรมบัญชีกลางกำหนดปีละ 1 ครั้ง 
2) หน่วยตรวจสอบภายในควรสรุปผลการประเมินตนเองตาม

รูปแบบที ่กรมบัญชีกลางกำหนด พร้อมบทวิเคราะห์  
นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพ

งานตรวจสอบภายใน กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง  
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 

2. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ
ประเม ินตนเองตามร ูปแบบที ่กรมบัญชีกลางกำหนด 
ปีละ 1 ครั้ง และสรุปผลการประเมินตนเองตามรูปแบบท่ี
กรมบ ัญช ีกลางกำหนดพร ้อมบทว ิ เคราะห์  นำเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม 
ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

 
กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :  
31 ธันวาคม 2565 
รายละเอียด Milestone :  
1) ศ ึกษาข ้อม ูลการประเม ินตนเองตามร ูปแบบท่ี

กรมบัญชีกลางกำหนด 
2) จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารอ้างอิงประกอบการประเมินตนเอง 
3) บันทึกข ้อม ูลการประเม ินตนเองตามร ูปแบบท่ี

กรมบัญชีกลางกำหนด 
4) สรุปผลการประเมินตามรูปแบบที ่กรมบัญชีกลาง

กำหนด พร้อมจัดทำบทวิเคราะห์ นำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย : ระดับ 2  

  

3. การประชุมร่วมกับอธิการบดี เพื ่อรับฟังข้อคิดเห็นในการ
จัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(การประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565) 
1) มหาวิทยาลัยควรมอบหมายหน่วยงานกลางด้านการเงิน

ของมหาวิทยาลัยช่วยวางระบบให้กับฟาร์มมหาวิทยาลัย 
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการ
ของฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย  

3) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (MIS) 
ให้รองรับด้านการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบข้อคิดเห็นของอธิการบดีต่อแผนการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
3) มอบฝ ่ายเลขาน ุการดำเน ินการประสานตามข ้อส ังเกต/

ข้อเสนอแนะ 

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้
ดำเนินการดังน้ี 
1) ฝ่ายการเง ิน ทรัพย์ส ิน และวิสาหกิจได้ให้คำแนะนำ 

ปรึกษากับฟาร์มมหาวิทยาลัยและได้ดำเนินการจัดทำ
ระบบสารสนเทศ โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2) ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศ 
และได ้ดำเน ินการใช ้ระบบด ังกล ่าวเร ียบร ้อยแล้ ว  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยอยู่ในการควบคุมดูแล 
จากฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ 

3) มหาวิทยาลัยได้จัดจ้างพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง
ใหม่ โดยครอบคลุมถึงการควบคุมภายใน ตามเลขที่สัญญา 
231/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 
โดยผู้ประกอบการได้เข้าดำเนินการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และแผนงานเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารการเง ินการคลัง สิ ้นสุดสัญญาวันที ่ 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

3.67 
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4. รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
(การประชุมครั้งท่ี 4/2565 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565) 
1) กรณีข ้อร ้องเร ียนความล่าช ้าในการส่งประกาศขาย

ทอดตลาดซากพัสดุชำรุด  
1.1) ควรเร่งรัดดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและควร

กำหนดกรอบเวลาท่ีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่ควร
เกิน 1-2 เดือน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินการ ซ่ึงอาจส่งผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

1.2) ควรดำเนินการเผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดฯ 
โดยอ้างอิงกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด 

1.3) การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) ควร
กำหนดระยะในการดำรงตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง
งาน และควรให้มีการทบทวนการแบ่งแยกหน้าท่ี 
(Segregation of Duties) ที ่มีอยู ่สามารถทำให้
เกิดการป้องกันการทุจริตได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

2) กรณีการผ่าตัดเปลี ่ยนลิ ้นหัวใจในโครงการผ่าตัดหัวใจฯ 
มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับคนไข้
และญาติของคนไข้  เป็นไปตามข้อตกลงของโครงการ 
“ผ่าตัดหัวใจการกุศล 30 ดวงใจ 30 ปี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี” 

4. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังน้ี 
1) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการดังน้ี 

(1) คณะกรรมการสอบข้อเท ็จจร ิงตามคำส ั ่ ง มทส. ท่ี 
1519/2564 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการ
สอบข้อเท็จจริงและเสนอรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อ
มหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ เหตุที่ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 2 เดือน
เนื่องจากการให้ถ้อยคำของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละครั้งจะมี
การกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่น จึงจำเป็นต้องให้บุคคลท่ีถูก
พาดพิงม ีโอกาสชี ้แจงข ้อเท ็จจริงและโต้แย ้งแสดง
พยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ซ่ึง
เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ. 2539 ข้อ 15 “คณะกรรมการต้องให ้โอกาสแก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริง
และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและ
เป็นธรรม” ส่งผลให้จำนวนพยานบุคคลท่ีเชิญมาให้ถ้อยคำ
มีเพิ ่มขึ ้นมากกว่าที ่กำหนดไว้ ประกอบกับถ้อยคำของ
ผู้เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้รับจากพยานหลักฐานต่าง ๆ  มี
ประเด็นที ่ต ้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ ่มเติมถึงแม้ว่า
ท้ายท่ีสุดแล้วจะไม่ส่งผลโดยตรงต่อสำนวนก็ตาม 

4.33 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

คกก.ตรวจสอบ (ต่อ) 
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ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
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3) มหาวิทยาลัยควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
เข้าใจและถือปฏิบัติเกี ่ยวกับช่องทางการร้องเรียนและ
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

4) กรณ ีย ุต ิ เร ื ่ องร ้องเร ียนหากเข ้ าข ่ ายบ ัตรสนเท ่ ห์  
มหาวิทยาลัยควรตั ้งคณะทำงานหนึ ่งชุดเพื ่อพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องร้องเรียนกรณีเข้าข่ายบัตรสนเท่ห์ 

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ

สอบข้อเท็จจริง 
2) ให ้มหาว ิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข ้อส ังเกต/

ข้อเสนอแนะ 
3) มอบฝ่ายเลขานุการประสานติดตามการดำเนินการตาม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและนำเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป 

(2) ตามกฎกระทรวง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขายทอดตลาด พ.ศ. 2563 หมวด 2 การประกาศขาย
ทอดตลาด ข้อ 11 ในการประกาศขายทอดตลาดให้เจ้า
พนักงานดำเนินการดังต่อไปน้ี (1) ส่งประกาศขายทอดตลาด 
ก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าห้าวัน (2) ให้เจ้าพนักงาน
โฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็บไซต์ต่าง  ๆท่ีแพร่หลาย
หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อย
กว่าห้าวัน งานคลังและบริหารพัสดุ ส่วนพัสดุ ซึ่งมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการดำเนินการขายทอดตลาดได้มีการปรับ
กรอบระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศขายทอดตลาด ให้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน แล้วโดยได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งการของหัวหน้าส่วนพัสดุเมื่อ
ว ันที ่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ตามหลักฐานเอกสาร
หมายเลข (1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื ่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563 และเอกสาร
หมายเลข (2) หนังสือที่ อว7402(6)/02445 เรื่อง แจ้งให้
พนักงานยุติการปฏิบัติหน้าท่ี ลงวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 

(3) จากการเกิดกรณีดังกล่าว งานคลังและบริหารพัสดุ  
ส่วนพัสดุ ได้ให้นางสุนทรารีย์ มีใหม่ ยุติการปฏิบัติหน้าท่ี
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายทอดตลาดหรืองานที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการหรือบุคคลภายนอกแล้วตั้งแต่
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำหรับการดำเนินการขาย
ทอดตลาด ที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ งานคลังและ
บริหารพัสดุ มีการปรับเปลี่ยน โดยหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 
(Job Rotation) สับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในกระบวนการต่าง  ๆ
ซึ่งได้แก่ การสอบข้อเท็จจริงพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ การ
สอบข้อเท็จจริงพัสดุสูญหาย และการจำหน่ายพัสดุโดยวิธี
ขาย ทั้งนี้ ระยะเวลาแต่ละหน้าที่ให้สลับหน้าที่หมุนเวียน
กันทุกปี เพื ่อไม่ให้เก ิดการผูกขาดการประสานกับ
ผู้ประกอบการภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ประกอบกับเป็น
การลดโอกาสการทุจริตในการปฏิบัติงานด้วยตามหลักฐาน
เอกสาร (1) คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 591/2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุชำรุด ตามผลการตรวจสอบ
พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และระหว่างปี  
(2) คำส ั ่ งมหาว ิทยาล ัยท ี ่  233/2565 เร ื ่อง แต ่งตั้ ง
คณะกรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์เสื ่อมสภาพและชำรุด 
จำนวน 543 รายการ ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับดำเนินการต่อไป 
3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป ได้จัดทำข้อมูลขั้นตอน

กระบวนการเรื ่องร้องเรียนทุจริต คู ่มือร้องเรียนออนไลน์  
ช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ
เรียบร้อยแล้ว โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ส่วนทรัพยากรบุคคล 
(https://dhr.sut.ac.th/complaint/) 

4) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปได้กำหนดองค์คณะ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนกรณียุติเรื่องร้องเรียนหาก
เข ้ าข ่ ายบ ัตรสนเท ่ห ์ เร ียบร ้อยแล ้ว ประกอบด ้วย 
รองอธ ิการบดีฝ ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั ่วไป  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าส่วนทรัพยากร
บุคคล และนิติกรส่วนทรัพยากรบุคคล 
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หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก   

คกก.ตรวจสอบ (ต่อ) 
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5. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ (Audit 
Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนการเงินและ
บ ัญชี  ฟาร ์มมหาว ิทยาล ัย เทคโนธานี  โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระบบสารสนเทศ โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี และระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน) (การประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 8 
กรกฎาคม 2565) 
1) การจัดวางระบบควบคุมภายในของฟาร์มมหาวิทยาลัย ควร

กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการแก้ไข และมหาวิทยาลัย
ควรเร่งส่งผู ้เชี ่ยวชาญระบบการเงินของมหาวิทยาลัยให้
คำแนะนำโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำอีก 

2) เพ ื ่ อสะท ้อนภาพผลการดำเน ินงานให ้ช ัดเจนย ิ ่ งขึ้น 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินให้
หลากหลายรูปแบบ เช่น Receivables days และ Return on 
Assets ควรแสดงผลด้วยตัวเลขทศนิยมอย่างน้อย 2 หลัก  

มติท่ีประชุม 
1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 

(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ 
2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อ

เสนอแนะฯ ข้อ 1) และข้อ 2)  
3) มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ 

ข้อ 3) และข้อ 4) 

5. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้
ดำเนินการดังน้ี 
1) ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศ ซ่ึง

ครอบคลุมถึงระบบการควบคุมถึงการควบคุมภายใน ขณะน้ี
ได้ดำเนินการใช้ระบบดังกล่าวแล้วโดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 โดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ได้ให้
คำแนะนำปรึกษากับฟาร์มมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด รวมถึง
ได้มีการจัดอบรมให้กับฟาร์มมหาวิทยาลัย ในวันที ่ 12 
กันยายน พ.ศ. 2565 เพื ่อให้การปฏิบัติการถูกต้องและ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

2) ส่วนการเงินและบัญชีได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดยรายงาน
ในรูปแบบท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิม และได้นำเสนอรายงานอัตราส่วน
ทางการเงินต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2565 
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6. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน (การประชุมครั ้งที ่ 4/2565 วันที ่ 8 
กรกฎาคม 2565) 
การประเมินหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ควรต้องประเมิน  
3 คร ั ้ง เหมือนเช ่นเด ียวก ับระบบการประเม ินท ั ่ วไปของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ และความเป็นอิสระในการประเมินของ
คณะกรรมการโดยไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลยั 
มติท่ีประชุม 
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 14 (6) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี  ว ่าด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2564 ซึ ่งตามข้อบังคับคณะกรรมการฯ 
สามารถกำหนดวิธีการประเมินที่ต่างจากการประเมินทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยได ้

2) คณะกรรมการฯ กำหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง โดยผลประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ถือเป็นที่สุด ให้มหาวิทยาลัยนำผลประเมินของ
คณะกรรมการฯ ไปเทียบกับตารางขึ้นเงินเดือนท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด โดยมหาวิทยาลัยไม่มีการแทรกแซงผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ 

3) การประเมินตามระบบปกติของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินโดย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยให้ดำเนินการตาม
ระบบของมหาวิทยาลัยต่อไปได้  แต่คณะกรรมการฯ จะใช้
ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเท่าน้ัน  ไม่ใช้
ผลประเมินของรองอธิการบดีฯ เป็นหลักในการอ้างอิง  คณะ
กรรมการฯ จะประเมินโดยอิสระของวิชาชีพตรวจสอบ  
เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระเพื่อคุณภาพของงาน  

6. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปได้
ดำเน ินการตามมต ิท ี ่ประช ุมด ังกล ่าว และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั ้งที่ 6/2565 เมื่อ 
วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
  

คกก.ตรวจสอบ (ต่อ) 
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ตรวจสอบภายใน การแสดงความคิดเห็นและการรับฟังซึ่งกัน
และกันอย่างใช้เหตุผล เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ต่าง
ฝ่ายต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และข้อบังคับได้เขียนไว้ชัดเจน 
ว่าใช้เพื่อประกอบการพิจารณา  เป็นการสร้างสายเชื่อมโยง
ทางการบริหาร ตรวจสอบถ่วงดุล เพื่อให้เกิดความสง่างาม 

4) ข้อมูลความคิดเห็นของอธิการบด ีและนายกสภามหาวิทยาลยั 
ขอให้เป็นข้อมูลความเห็นที่เป็นอิสระจากกัน  โดยข้อมูล
ความคิดเห็นของอธิการบดี ให้ส่งคณะกรรมการโดยตรง และ
ข้อมูลความคิดเห็นของนายกสภามหาวิทยาลัยขอให้เป็น
ความเห็นของนายกสภามหาวิทยาลัยโดยอิสระโดยไม่ต้องรอ
รับฟังความเห็นจากอธิการบดี  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ใน
กระบวนการประเมินและเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
อย่างแท้จริง 

5) มอบฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำร่างระบบประเมินหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในสำหรับใช้ในอนาคต เพื ่อคณะกรรมการฯ 
พิจารณากำหนดเป็นบรรทัดฐานและใช้อ้างอิงต่อไป 

6) การประเมินผลประจำป ี2565 (สำหรับใช้ขึ้นเงินเดือนวันท่ี 1 
ตุลาคม 2565) ให้ใช้การประเมินตามแบบของปีท่ีผ่านมา โดย
มอบให้หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคลนำข้อมูลมาเสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมต่อไป 

  

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

 
4.2.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 5 ประเด็น (ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มี 2 ประเด็น/ในรอบคร่ึงหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 3 ประเด็น) 
(1) ประเด็นมติในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 2 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 

1 ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สำหรับอีก 1 ประเด็น มีผลการดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน ผลการ 
ประเมิน 

1. โครงสร ้ า งและระบบการบร ิหารความ เส ี ่ ย งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งท่ี 2/2564 
วันท่ี 29 ตุลาคม 2564) 
ควรจัดทำ Workflow ของระบบบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน
และสร ุปเป ็นมาตรฐานระเบ ียบว ิธ ีปฏ ิบ ัติ  (Standard 
Operation Procedures : SOP) ของมหาวิทยาลัยเพื ่อใช้
เป็นกรอบการดำเนินงานในอนาคตต่อไป 
มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการพิจารณาดำเนินการตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณได้
ดำเนินการจัดทำ Workflow ในรูปแบบของแนวปฏิบัติท่ี
เป็นมาตรฐานการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงใน
ระดับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

5 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

  

คกก.ตรวจสอบ (ต่อ) 
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(2) ประเด็นมติในรอบครึ ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 3 ประเด็น มีผลการ
ดำเนินงานและผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็นมติ ผลการดำเนินงาน 
ผลการ 
ประเมิน 

1. การดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 1/2565 (การประชุมครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 29 เมษายน 2565) 
วิเคราะห์ในเชิงลึกว่านักศึกษาที่เลือกเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
ลดลงนั้น ลดลงที่สาขาวิชาและสำนักวิชาใด เพื่อแก้ปัญหาได้
ตรงจุดและสามารถลดความเสี่ยงลงได้ 
มติท่ีประชุม 
รับทราบ โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1) ว ิเคราะห ์ในเช ิงล ึกว ่าน ักศ ึกษาที ่ เล ือกเข ้าเร ียนท่ี

มหาวิทยาลัยลดลงนั้น ลดลงที่สาขาวิชาและสำนักวิชาใด 
เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดและสามารถลดความเสี่ยงลงได้ 

2) วิเคราะห์เพิ ่มเติมในหลักสูตร Modular Program ที่มี
จำนวนนักศึกษาเข ้าเร ียนน้อยเก ิดจากสาเหตุอะไร 
โดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 น่าจะเอื้อต่อการ
เรียนออนไลน์ เป็นต้น 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณได้นำ
ข้อมูล Primary Data มาประมวลผล โดยใช้เคร ื ่องมือ 
Power BI โดยสรุปผลการวิเคราะห์พบว่ามีบางสำนักวิชาท่ี
มีอัตราลดลงในบางสาขาวิชา โดยจะนำไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

5 

2. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2565 
(การประชุมครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 29 เมษายน 2565) 
จากข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อท่ี 2 มหาวิทยาลัยได้นำเสนอ
สรุปสาระสำคัญ “ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand มิติ
ท่ี 3 การศึกษาไทย Future Thailand: Education โดย มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” 
มติท่ีประชุม 
รับทราบ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ทยอยส่งยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เนื ่องจากอยู ่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
ให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูล 

2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณไ ด้
ว ิ เคราะห์ความสอดคล้องในสาระสำคัญของ Future 
Thailand กับความเสี่ยงด้านนักศึกษาที่เลือกเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีลดลง อาทิ 
1) มหาว ิทยาลัยต ้องแข ่งข ันก ับคอร ์สออนไลน ์ของ

มหาวิทยาลัยชั้นนำท่ัวโลก 
2) การแข่งขันเพื่อดึงดูดนักศึกษา 
3) การปรับตัวให้ทันตลาดแรงงาน 
ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจักได้นำข้อมูลไปประกอบการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 

5 

3. ขอความเห็นประเด็นความเสี ่ยงเพื่อการจัดทำแผนบริหาร
ความเส ี ่ยงมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีส ุรนารี  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (การประชุมวาระพิเศษ วันท่ี 1 
กรกฎาคม 2565) 
ประเด็นท่ี 4 การรับรู้ชื ่อเสียงของมหาวิทยาลัยสำหรับการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกลดลง : การกำหนดกลยุทธ์ใน
การประชาสัมพันธ์ควรกำหนดให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์จุดแข็งของมหาวิทยาลัยให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกรับรู้ 
มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการของประเด็นความเสี่ยงตามท่ีเสนอ โดยมอบ
ฝ่ายเลขานุการพิจารณานำข้อแนะนำไปดำเนินการต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ดำเนินการ
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง และการ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2565 
โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้มีการจัดเตรียมวาระเพื่อหารือ
ประเด็นจุดอ่อนของการประชาสัมพันธ์ เรื ่อง การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการทำแผนแม่บทประชาสัมพันธ์ 
และแผนกำกับการติดตาม ซึ่งเป็นแผนดำเนินการแบบบูรณาการ 
ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังน้ี  
1) ส่วนประชาสัมพันธ ์
2) ศูนย์กิจการนานาชาติ  
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4) ส่วนแผนงาน 

2 

หมายเหตุ :  1) ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย  :  ระดับ 1-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัน้อย  ระดับ 2-มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยปานกลาง  ระดับ 3-มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาก 
2) เกณฑ์การให้คะแนน : 5 คะแนน-ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 4 คะแนน-ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 3 คะแนน-ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 คะแนน-ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  1 คะแนน-เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

  

คกก.บริหารความเส่ียง 
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4.2.8 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม (ยังไม่มี) 

4.2.9 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานที่ผ่านมา  
1. ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานจากเล่มรายงานการติดตาม

และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 
(1) ด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดดำเนินงานเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ตามกรอบเวลาที่หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบกำหนด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาทิ  

1.1) การจัดทำแผนการบริหารการเงนิระยะยาว ซึ่งรวมถึงแผนการบริหารการเงินของหน่วย
วิสาหกิจทุกแห่ง  

 
1.2) การผลิตงานวิจัยให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และบูรณาการงานวิจัยข้ามสำนักวิชา

มากขึ้นเพื่อให้เกิดงานวิจัยรูปแบบใหม่ 
 
 

2) มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการเรื ่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของ 
ทุกหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร  
 
 

3) มหาวิทยาลัยควรทบทวนแผนธุรกิจสุรสัมมนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนด้านการเงิน แผน
ด้านบุคลากร และกลยุทธ์ทางการตลาด ทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว รวมถึงแผนการเป็น  University 
Conference Center โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

4) มหาวิทยาลัยควรจัดทำระบบบันทึกพัฒนาการหลักความคิดและหมุดหมายสำคัญขององค์กร
ที่เป็นเสมือนความทรงจำขององค์กร (Organizational Memory) โดยการวิเคราะห์และบันทึกฐานความคิดการ
ดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียนรู้และ
พัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง  

(2) ด้านระบบข้อมูล โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดพัฒนาระบบข้อมูล ที่มีโครงสร้างข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลบุคคล 

งบประมาณ และระบบงาน (วิชาการ วิจัย และการบริหารจัดการองค์กร) โดยอาจจัดทำในรูปแบบฐานข้อมูลแบบ
รวมศูนย์ หรือระบบคลังข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ แสดงผล และใช้ข้อมูลในรูปแบบ Business Intelligence (BI) 

 
 
2) มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารหน่วยงานควรกำหนดกรอบเวลา กำหนดรายละเอียด Milestone และ

กำหนดระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยตามประเด็นมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภา
มหาวิทยาลัยในระบบติดตามและประเมินผลงานออนไลน์ให้ครบถ้วน รวมทั้งสอบทานข้อมูลผลการดำเนินงานให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อให้การติดตามและประเมินผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(3) ด้านวิจัยสถาบัน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
1) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการทำวิจัยสถาบันเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของนักศึกษาต่อ

กลุ่มอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง UKPSF เทียบกับกลุ่มอาจารย์ที่ไม่ได้รับการรับรอง  
2) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการทำวิจัยสถาบันเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยเน้นการพัฒนาทักษะ Soft Skills ของนักศึกษา  
  

เล่มครึ่งปีได ้4 คะแนน/ไตรมาส 3 ได้ 5 คะแนน ระบุในเลม่สิ้นปีหน้า 56 
 

เล่มครึ่งปีได ้5 คะแนน 

เล่มครึ่งปีได ้5 คะแนน 

เล่มครึ่งปีได ้5 คะแนน 

เล่มครึ่งปีได ้3 คะแนน/ไตรมาส 3 ได้ 3 คะแนน/เล่มสิ้นปีได้ 3 คะแนน ระบใุนหน้า 35 
 

เล่มครึ่งปีได ้3 คะแนน/ไตรมาส 3 ได้ 3 คะแนน /เลม่สิ้นปีได ้3 คะแนน ระบุในหน้า 105 
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2. ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานจากเล่มรายงานการติดตาม
และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยควรมีแผนดำเนินงานเชิงรุกต่อไปในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 สำหรับ
ตัวชี้วัดที่ผลการประเมินอยู่ในระดับ 5 แล้ว 

 
 
2) มหาวิทยาลัยควรเร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน  

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 
 
3) มหาวิทยาลัยควรกำหนดเป้าหมายผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสสำหรับตัวชี้วัดของการ

ดำเนินงานที่มีลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่องตามลำดับ ซึ่งจะทำให้ผลการประเมินรายไตรมาสมีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์มากข้ึน 

 
 
4) มหาวิทยาลัยควรมีแผนการดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ภายหลังการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิเช่น การเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผล รวมถึงการ
ประเมินการสูญเสียการเรียนรู้ (Learning Losses) 

 
 
5) มหาวิทยาลัยควรศึกษาในเรื่องกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่จะบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 

พ.ศ. 2565 เพื่อมาใช้ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

ไตรมาส 3 ได ้3.33 คะแนน/เล่มสิ้นปีได้ 4.67 คะแนน ระบุในหน้า 110 
 

ไตรมาส 3 ได ้3.67 คะแนน/เล่มสิ้นปีได้ 4 คะแนน ระบุในหน้า 111 
 
 

ไตรมาส 3 ได ้4 คะแนน/เล่มสิ้นปีได้ 4 คะแนน ระบุในหน้า 113 
 

ไตรมาส 3 ได ้3 คะแนน/เล่มสิ้นปีได้ 4 คะแนน ระบุในหน้า 114 
 

ไตรมาส 3 ได ้3 คะแนน/เล่มสิ้นปีได้ 5 คะแนน ระบุในหน้า 114 
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1. ผลการประเมิน 
1.1 ผลการประเมินการดำเนินงานของอธิการบดี ตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วง

การดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 

    ผลการดำเนินงานของอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน 
พ .ศ .  2565)  ตามเป ้ าหมายการดำเน ินงานท ี ่ คาดหว ั ง ในช ่ วงการดำรงตำแหน ่ งอธ ิการบด ี  4  ปี   
(พ.ศ. 2565 - 2568)  มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ประเด็น โดยภาพรวมผลการดำเนินงานของอธิการบดีอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
(คะแนนเฉลี่ย 4.41) ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีสรุปผลการดำเนินงานแต่ละ
ประเด็น ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2 : สรุปผลภาพรวมการดำเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วง 

การดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม  
พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 

ประเด็นการดำเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การดำเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี 

ผลการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE World University 
Rankings and Impact Rankings (40%) 

 

1.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE World University 
Rankings (30%) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2565  (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565)  : 

 

- อันดับ 1201+ ของโลก อันดับ 5 ของประเทศ อันดับ 2 
ของประเทศด้าน Sci & Tech. 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE World University Rankings คือ 
อยู่ในกลุ่มอันดับ 1201-1500 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก อยู่ในอันดับ 6 
ของมหาว ิทยาล ัยช ั ้นนำของประเทศไทย  และอย ู ่ ในอ ันด ับ 2  
ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (ทั้งปี) : 3.38 คะแนน 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

1.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Impact Rankings 
(10%) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2565  (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565)  : 

 

- การสร้างยุทธศาสตร์ THE Impact Rankings ของ
มหาวิทยาลัย ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.0 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาว ิทยาลัยมีการดำเนินการ 
ด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Impact Rankings ดังนี ้
1) มีการจัดตั้งคณะทำงาน Sustainable University และมีการจัดตั้ง

คณะทำงานขับเคลื่อนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
2) มีการกำหนดประเด็น SDGs ที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
3) มีการกำหนดแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้

ให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4) มีระบบติดตามสารสนเทศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อ

สนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในด้าน SDGs ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
และพร้อมสำหรับการใช้งานในการจัดอันดับปี 2023 ซึ่งเป็นระบบ
บริหารจัดการสารสนเทศการพัฒนางานด้าน Impact Rankings 
ของมหาวิทยาลัย 

5) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนกลยุทธ์และกิจกรรม 
การขับเคลื่อน SDGs 

ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (ทั้งปี) : 5.00 คะแนน 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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ตารางที่ 2 : สรุปผลภาพรวมการดำเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วง  
การดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) (ต่อ) 

ประเด็นการดำเนินงานของอธิการบดตีามเป้าหมาย 
การดำเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี 

ผลการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา/ศิษย์เก่าด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
(Student/Alumni Entrepreneurial Achievement) (30%) 

 

2.1 การได้งานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (8%) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2565  (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565)  : 

 
 

- รุ่นปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ 
รุ่นปีการศึกษา 2562 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
รุ ่นปีการศึกษา 2563 ที ่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับ 
รุ่นปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.80 (บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ 
งานทำและประกอบอาชีพอิสระ รุ่นปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 85.05 
และรุ่นปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 67.61) 
ผลการดำเนินงานเทยีบกบัเปา้หมายทีก่ำหนด (ทั้งปี) : 5.00 คะแนน 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

2.2 เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ (8%) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2565  (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565)  : 

 

- รุ่นปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ 
รุ่นปีการศึกษา 2562 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2563 เทียบกับรุ่นปีการศึกษา 2562 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.46 (บัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2563 
มีเงินเดือนเฉลี่ย 21,904.90 บาท และรุ่นปีการศึกษา 2562 มีเงินเดือนเฉลี่ย 
20,969 บาท) 
ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (ทั้งปี) : 3.95 คะแนน 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

2.3 จำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off (7%) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2565  (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565)  :  

- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง 
(ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2564) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีจำนวน Student/Alumni 
Startup/Spin-off เปรียบเทียบกับค่าเฉลี ่ย 2 ปีย ้อนหลัง เพิ ่มขึ้น 
ร้อยละ 333.33 (จำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off เท่ากับ 26 
และค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564) เท่ากับ 6) 
ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (ทั้งปี) : 5.00 คะแนน 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

2.4 จำนวน Investment Fund ที ่ เก ิดจาก Student/ 
Alumni Startup/Spin-off (7%) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2565  (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565)  : 

 

- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง 
(ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2564) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีจำนวน Investment Fund 
ที่เกิดจาก Student/Alumni Startup/Spin-off เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 
2 ปีย้อนหลัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 269.14 (จำนวน Investment Fund ที่เกิดจาก 
Student/Alumni Startup/Spin-off จำนวน 40,310,000บาท และ
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2564) จำนวน 10,920,000 บาท) 
ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (ทั้งปี) : 5.00 คะแนน 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

3. ความสามารถในการหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง
ด้านงบประมาณ (30%) 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2565  (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565)  : 

 

- รายได้รวมทั ้งหมด (ยกเว ้นในส่วนของงบประมาณ
แผ ่นด ิน)  ได ้แก่  (1)  รายได ้จากการจ ัดการศ ึกษา 
(2) รายได้จากสินทรัพย์และอื่น ๆ และ (3) ผลประกอบการ
ของหน่วยว ิสาหกิจ เพ ิ ่มข ึ ้นไม ่น ้อยกว่าร ้อยละ 10  
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีรายได้รวมทั้งหมด 
(ยกเว้นในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน) ได้แก่ (1) รายได้จากการจัดการศึกษา 
(2) รายได้จากสินทรัพย์และอื่น  ๆและ (3) ผลประกอบการของหน่วยวิสาหกิจ 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.38 (รายได้รวมทั้งหมด 
(ยกเว้นในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน) ตามที่ระบุในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รวมจำนวน 1,536,027,276.37 บาท เทียบกับปี พ.ศ. 2564 
จำนวน 1,342,907,950.12 บาท) 
ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (ทั้งปี) : 4.94 คะแนน 
ผลการประเมิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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1.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามกรอบการประเมิน 
ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (SUT Scorecard) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) โดยภาพรวมผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.04) และในแต่ละมิติมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 : สรุปผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 
30 กันยายน พ.ศ. 2565) 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ำ 

หนัก 
คะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ำหนัก 
คะแนน 
เฉลี่ย 

1. มิติการสร้างความมั่นคงทางการเงิน (2 ตัวชี้วัด) 25.00  85.70 3.43 
(ตามเปา้หมาย) 

ตัวชี้วดัที่ 1  เพิ่มรายได้ 15.00 3.67 55.00  
ตัวชี้วัดยอ่ยที ่1.1 รายได้จากงานวิจยัและบริการวิชาการ 5.00 5.00 25.00  
ตัวชี้วัดยอ่ยที ่1.2 รายได้จากหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวติ 5.00 5.00 25.00  
ตัวชี้วัดยอ่ยที ่1.3 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลยั 5.00 1.00 5.00  
ตัวชี้วดัที่ 2   กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ 10.00 3.07 30.70  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2.50 2.17 5.44  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิของเทคโนธานี 2.50 2.64 6.61  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.3 กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิของฟาร์มมหาวิทยาลัย 2.50 2.46 6.15  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.4 กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิของสุรสัมมนาคาร 2.50 5.00 12.50  

2. มิติด้านการจัดลำดับมหาวิทยาลัย (University Rankings) (9 ตัวชี้วัด) 50.00  215.37 4.31 
(สูงกว่าเป้าหมาย) 

ตัวชี้วดัที่ 3 การเพิ่มขึ้นของจำนวนการอ้างอิง (Citation) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS 

5.00 5.00 25.00  

ตัวชี้วดัที่ 4 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมลูสากล SCOPUS 
ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

5.00 3.89 19.43  

ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนเงินสนับสนุนการทำวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 5.00 3.68 18.41  

ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนชุดวิชาและจำนวนผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต 
(Credit Bank) 

5.00 5.00 25.00  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.1 จำนวนชุดวิชา ในระบบคลังหน่วยกิต 2.50 5.00 12.50  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 จำนวนผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต 2.50 5.00 12.50  
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนหล ั กส ู ตรท ี ่ ได ้ ร ั บการร ั บรองมาตรฐาน 

(Accreditation) 
5.00 3.00 15.00  

ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการรับรอง UKPSF 5.00 5.00 25.00  
ตัวชี้วัดที่ 9 ผลลัพธ์การส่งเสริมการนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ไปพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อ
สร้างผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบ 
Startup/Spinoff 

10.00 4.83 48.29 

 

ตัวชี ้วัดย่อยที ่ 9.1 จำนวนทีม และนิติบุคคลที่มีนักศึกษา คณาจารย์ 
นักวิจ ัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร ่วม
ดำเนินการ หรือเข้าถือหุ้น เพื่อพัฒนาและดำเนินธุรกิจ
ทั้งลักษณะ Startup หรือ Spin Off 

3.50 4.62 16.17 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1.1 จำนวนทีม และนิติบุคคลที่มีนักศึกษา คณาจารย์ 
นักวิจ ัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร ่วม
ดำเนินการ หรือเข้าถือหุ้น เพื่อพัฒนาและดำเนิน
ธุรกิจลักษณะ Startup 

1.50 5.00 7.50  
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ตารางที่ 3 : สรุปผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 -  
30 กันยายน พ.ศ. 2565) (ต่อ) 

มิติ/ตัวชี้วัด น้ำ 
หนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1.2 จำนวนทีม และนิติบุคคลที่มีนักศึกษา คณาจารย์ 
นักวิจ ัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร ่วม
ดำเนินการ หรือเข้าถือหุ้น เพื่อพัฒนาและดำเนิน
ธุรกิจลักษณะ Spin Off  

2.00 4.33 8.67  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2  จำนวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ 2.00 5.00 10.00  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาและ

ก ิจกรรมท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการพ ัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการและนวัตกรรม 

4.50 4.92 22.12  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3.1 จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 

2.00 4.81 9.62  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3.2 จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกิจกรรมนอกหลักสูตร 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม 

2.50 5.00 12.50  

ตัวชี้วัดที่ 10 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding) 

5.00 5.00 25.00  

ตัวชี้วัดที่ 11 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (Academic Reputation) 5.00 2.85 14.25  
3. มิติการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ (5 ตัวชี้วัด) 25.00  102.80 4.11 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ 
5.00 4.56 22.80  

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จด้านการปรับปรุงเกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ 5.00 4.00 20.00  
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาระบบ MIS ด้านการเงินการคลัง เพื่อบูรณาการ

ฐานข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) 
5.00 2.00 10.00  

ตัวชี้วัดที่ 15 การเพิ่มศักยภาพของระบบบริการและการเข้าถึงระบบบริการ
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5.00 5.00 25.00  

ตัวชี้วัดที่ 16 ความสำเร็จของกรอบมาตรฐานหลักสูตรและการดำเนินงาน
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(Cooperative and Work Integrated Education 
Standards Framework) 

5.00 5.00 25.00  

รวม 100.00  403.87 4.04 
    (สูงกว่าเป้าหมาย) 

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 
5.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ SUT Scorecard มี 18 ตัวชี้วัด 
6.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ SUT Scorecard มี 16 ตัวชี้วัด 

 
 

 
  

5.00  สูงกว่าเป้าหมายมาก 
4.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
3.00  ตามเป้าหมาย 
2.00  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
1.00  ต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

 

ระดับประเมิน   
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1.3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์หลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยภาพรวมมีผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดร้อยละ 94.76 และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ร้อยละ 80.07 โดยในแต่ละยุทธศาสตร์หลักมีผลการดำเนินงานสรุปได้ดังแผนภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.4 ผลการประเมินการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามมติของ 
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.4.1 ผลการดำเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องเชิงนโยบาย ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในเรื ่องเชิงนโยบาย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม  
พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) มีจำนวน 14 เรื่อง สรุปได้ดังนี้ 

ผลการประเมินตนเอง เร่ือง 
มี 2 เรื่องที่ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์
และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน  
(5, 5 คะแนน) 

1) นโยบายการแก้ปัญหาและสาเหตุการตกออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2) นโยบายการขับเคลื ่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็น Smart 

University Town 
ม ี  9 เร ื ่ องที่ ดำเน ินการได ้ส ู งกว่า
เป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด (4.79, 4.71, 
4.50, 4.40, 4, 4, 4, 4, 4 คะแนน) 

1) การขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่การเป็นผู้นำด้าน "สหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2) สรุปสาระสำคัญ “ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand มิติที ่ 3 
การศึกษาไทย” 

3) นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
4) มาตรการการลดจำนวนนักศึกษาพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
5) นโยบายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
6) นโยบายส่งเสริมการดำเนินงานฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
7) นโยบายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างผลกระทบ 
8) การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / การนำเสนอประเด็นจากการ

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนโยบายการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพื่อสร้างผลกระทบ 

9) นโยบายการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มี 1 เรื่องที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
(3 คะแนน) 

นโยบายการดำเนินการขอรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน
การสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 

ม ี  2  เร ื ่องท ี ่ดำเน ินการบ ้างแล้ว  
แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  
(2.60, 2.50 คะแนน) 

1) นโยบายการดำเนินการของโรงเรียนสุรวิวัฒน ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2) นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 

(เพิ่มเติม) 

93.56

90.65

95.98

96.48

97.85

94.76

0 20 40 60 80 100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความเป็นสากลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและผู้ประกอบการฯ

ภาพรวม

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์

(ใช้จ่ายร้อยละ 67.62) 

(ใช้จ่ายร้อยละ 66.75) 

(ใช้จ่ายร้อยละ 85.48) 

(ใช้จ่ายร้อยละ 84.85) 

(ใช้จ่ายร้อยละ 89.44) 

(ใช้จ่ายร้อยละ 80.07)  
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1.4.2 ผลการดำเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องอื่น ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ผลการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม) ในเรื่องอื่น ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) มีจำนวน 141 ประเด็น 
(ประเด็นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 6425  จำนวน 60  ประเด็น ประเด็นที ่เกิดขึ ้นในรอบครึ ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 5256  จำนวน 34 ประเด็น และประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 74  ประเด็น) ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมดำเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 
(คะแนนเฉลี่ย 4.50) รายละเอียดข้อมูลจำนวนประเด็นและผลการประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ปรากฏในตารางท่ี 4 และแผนภาพที่ 6 
ตารางที่ 4 : สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยจากผลการดำเนินงานตามประเด็นมติของ

คณะกรรมการในเรื่องอื่น ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 

คณะกรรมการ 

จำนวนประเด็นมติ/ผลการประเมินตนเองประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นจาก
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ประเด็นที่เกดิขึ้น 
ในรอบครึ่งแรกของ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ประเด็นที่เกดิขึ้น
ในรอบครึ่งหลัง

ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รวมประเด็น 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
(คะแนนเฉลี่ย) 

1. สภามหาวิทยาลัย 34/(24*) 8/(4*) 17/(12*) 59/(40*) 4.52 
2. การเงินและทรัพย์สิน 12/(11*) 9/(8*) 10/(9*) 31/(28*) 4.81 
3. บริหารงานบุคคล 2/(1*) - 3 5/(1*) 3.40 
4. ติดตามและประเมินผลงาน 8/(4*) 5/(2*) 6/(2*) 19/(8*) 4.30 
5. ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 4 4/(3*) 2 10/(3*) 4.25 
6. ตรวจสอบ - 6/(3*) 6/(3*) 12/(6*) 4.57 
7. บริหารความเส่ียง - 2/(2*) 3/(2*) 5/(4*) 4.40 
8. ธรรมาภิบาลและจรยิธรรม - - - - - 

ภาพรวม 60/(40*) 34/(22*) 47/(28*) 141/(90*) 4.50 
หมายเหต ุ: 1. เกณฑ์การให้คะแนนมี 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ 5* (5 คะแนน) :   ดำเนินการได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่าชัดเจน 
 ระดับ 4 (4 คะแนน) :   ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด 
 ระดับ 3 (3 คะแนน) :   ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
 ระดับ 2 (2 คะแนน) :   ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด   
 ระดับ 1 (1 คะแนน) :   เพิ่งเริ่มดำเนินการ ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายมาก 

2. ประเด็นสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 60 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ไม่มีความคืบหน้า 7 ประเด็น (2) มีความคืบหน้า 
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 13 ประเด็น (3) แล้วเสร็จ 40 ประเด็น และจำแนกตามปีดังนี้ 

คณะกรรมการ ประเด็นสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกเป็น พ.ศ.) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สภามหาวิทยาลัย 2/(1*) 2/(2*) 1/(1*) 2/(1*) 16/(12*) 11/(7*) 
2. การเงินและทรัพย์สิน - - 2/(2*) 1/(1*) 2/(1*) 7/(7*) 
3. บริหารงานบุคคล - - - - - 2/(1*) 
4. ติดตามและประเมินผลงาน - - - - 5/(1*) 3/(3*) 
5. ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  - - - - 1 3 
6. ตรวจสอบ - - - - - - 
7. บริหารความเสี่ยง - - - - - - 
8. ธรรมาภิบาลและจริยธรรม - - - - - - 

ภาพรวม 2/(1*) 2/(2*) 3/(3*) 3/(2*) 24/(14*) 26/(18*) 
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แผนภาพที่ 5  : ผลการดำเนินงานตามประเด็นติดตามของคณะกรรมการ 
 

1.5 ด้านที่พัฒนาของมหาวิทยาลัย  
 จากข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ด้านวิจัย  มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการในด้านวิจัย อาทิ 

1) มหาวิทยาลัยมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2562-2564) 
เท่ากับ 1,563 เรื่อง จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 1.04 เรื่องต่อคน และจำแนกตาม
สำนักวิชาได้ดังนี้ 

สำนักวิชา 
ปีที่เผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ พ.ศ. จำนวน

อาจารย ์ เรื่อง/คน 
2562 2563 2564 รวม 

1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 208 217 367 792 96 8.25 
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 69 101 103 273 44 6.20 
3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 177 200 269 646 169 3.82 
4. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 23 21 32 76 36 2.11 
5. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 6 9 5 20 20 1.00 
6. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 17 22 29 68 85 0.80 
7. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ - 9 7 16 36 0.44 
8. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 4 4 10 33 0.30 
หมายเหตุ : - Article & Review นับซ้ำ 

- จำนวนที่นำเสนอเป็นจำนวนนักศึกษาที่สังกัดในสำนักวิชาโดยไม่ได้หมายถึงภาระงานสอนของอาจารย์ 
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คะแนนเฉลี่ย

คณะกรรมการ

ผลการด าเนินงานตามประเด็นมตขิองคณะกรรมการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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2) มหาวิทยาลัยมีการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS ในรอบ 1 ปี 
ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2564) เพิ่มข้ึนร้อยละ 47.64 เมื่อเทียบกับจำนวนการอ้างอิงในรอบ 3 ปีปฏิทินก่อนหน้า โดยใน
รอบ 1 ปีปฏิทินที่ผ่านมา มีจำนวนการอ้างอิง 14,888 ครั้ง และในรอบ 3 ปีปฏิทินก่อนหน้า ค่าเฉลี่ยจำนวนการ
อ้างอิง 10,084 คร้ัง และจำแนกตามสำนักวิชาได้ดังนี้ 

สำนักวิชา 
ปี พ.ศ. 

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3,512 3,765 4,180 4,917 5,916 4,816 29,933 
2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 962 1,081 1,355 2,042 2,836 2,511 10,787 
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 716 808 1,014 1,206 1,625 1,580 6,949 
4. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 82 144 150 195 259 202 1,032 
5. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 31 48 76 100 107 83 445 
6. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ - 3 21 62 93 87 266 
7. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 22 35 29 48 70 47 251 
8. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 16 18 20 43 57 66 220 
หมายเหตุ : All Document type         

3) มหาวิทยาลัยมีจำนวนเงินสนับสนุนการทำวิจัยต่อจำนวนอาจารย์เท่ากับ 836,407.61 บาท/คน 
4) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ยื ่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

รวม 42 ผลงาน (สิทธิบัตร 13 ผลงาน อนุสิทธิบัตร 10 ผลงาน และลิขสิทธิ์ 19 ผลงาน) โดยมีทรัพย์สินทางปัญญา
ที่นำออกสู่เชิงพาณิชย์แล้ว 9 ผลงาน 

5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เปิดตัวผลงานวิจัยและนวัตกรรมรองรับการขยายตัวข้าวอินทรีย์
ของไทย “การกำจัดแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ” กำจัดแมลงได้ร้อยเปอร์เซนต์ ไร้สารเคมี  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิต คงคุณภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ เพื่อหวังขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองรับกระแสผู้รักสุขภาพ และการขยายตัวภาคการผลิตข้าวอินทรยี์พืช
เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย 

6) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและ/หรือภาครัฐ หน่วยงานภายนอก อาทิ 
(1) ร่วมกับภาครัฐ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้าน

การแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
พัฒนาการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิ เพื่อให้การรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง ลดโอกาส
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งตับ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชน  

(2) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อวิจัยและพัฒนาพร้อมผลักดันเทคโนโลยีกัญชาเพื่อใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมถึงคิดค้นนวัตกรรมการใช้สารสำคัญในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  

(3) ร่วมมือกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานความร่วมมือทางวิชาการ สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย รวมถึงพัฒนานวัตกรรมด้าน 
ทันตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล  

(4) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ในการศึกษาวิจัยพัฒนาสร้างระบบสื่อสารและสร้างแบบจำลองสามมิติ เตรียมพร้อมรับพิบัติภัย และ
ต่อยอดสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกำหนดแนวทางการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นถ้ำหรือคล้ายคลึงกัน รวมทั้งการศึกษาวิจัยระบบระบุตำแหน่งในถ้ำ  
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามของผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพ  

(5) ร่วมกับบริษัท ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ศึกษาวิจัยการให้แสงที่เหมาะสม สำหรับปลูกพืชกัญ
ชงในโรงเรือน มุ่งส่งเสริมการปลูกกัญชงในเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  

(6) ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บริษัท แมรี่เจน วัลเลย์ จำกัด เพื่อวิจัยและพัฒนาพร้อมผลักดัน
เทคโนโลยีกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณุสข รวมถึงคิดค้นนวัตกรรมการใช้สารสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  
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(7) ร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) วิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงาน  
มุ่งการศึกษาแนวทางการจัดทำโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมด้านวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานและมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาแนวทางในการจัดทำโครงการก่อสร้างโรงงาน
ต้นแบบอุตสาหกรรมด้านวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานและมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(8) ร่วมกับบริษัท อินชา บีฟ จำกัด ในการวิจัยพัฒนาและสร้างระบบนิเวศด้านโคไทยวากิวตลอด
ห่วงโซ่การผลิต  

(9) ร่วมกับบริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด ในการศึกษาวิจัย พัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนา
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อการศึกษาวิจัย รวมถึงรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ และผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนแลกเปลี่ยนและ
เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร  

(10) ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท เอ็น พี เอ็ม อัลลิแอนซ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และงานด้านอุตสาหกรรมเหล็ก  

(11) ร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือพัฒนา Frontier Technology Consortium ของประเทศไทย
ทางด้านเทคโนโลยีควอนตัม เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีควอนตัม 

7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เปิดตัว “โรงสกัดกลั่นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5” ภายใต้
โครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม เครื่องกลั่น
ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบการปั่นผสมไอแบบต่อเนื่องสามารถแยกสาร THC ออกจาก CBD ได้ พร้อมสกัดกลั่น
น้ำมันกัญชาได้วันละ 3 ลิตร และใช้ได้กับกัญชา-กัญชงทุกสายพันธุ์ พร้อมนำร่อง รวมถึงคิดค้นนวัตกรรมการใช้
สารสำคัญในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกัญชา
ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม สร้างคลัสเตอร์กัญชาที่เข้มแข็งครบวงจร พร้อมเป็น Cannabis Hub ของประเทศ 

8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารีร ่วมจัดแสดงนวัตกรรม “เครื ่องวัดค่าฝุ ่นละอองขนาดเล็ก  
(PM 2.5) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม Kick off “ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5” ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจพื้นที่รับผิดชอบ ในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร และปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในป้องกันและแก้ปัญาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยของจังหวัดนครราชสีมา  

9) คณาจารย์และบุคลากรได้รับรางวัล เช่น รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปี 2565 (1) สาขา
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เรื่อง “อนุภาคนาโนพอลิเมอร์ห่อหุ้มสารประกอบเอซา – บอดิปี้ สำหรับใช้เป็นระบบนำส่ง
สำหรับการรักษามะเร็งแบบใช้แสงกระตุ้น” (2) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้
ระบบระบายน้ำแนวดิ่งสำหรับถมบ่อโคลน ในเหมืองแม่เมาะ” (3) สาขาการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือประเมิน
และยุทธศาสตร์เสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์” 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ เรื่อง 
“กล้องจุลทรรศน์แบบคอมโพคอลสำหรับถ่ายภาพสามมิติ” และนักวิจัย มทส. ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงาน
สร้างสรรค์ในการประกวด Thailand Energy Award 2020 และ 2021 จากผลงานชุดตรวจวัดประสิทธิภาพมอเตอร์
เหนี่ยวนำแบบ 3 เฟสด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบพกพา ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน รางวัลชมเชยทางด้านยุทโธปกรณ์ โครงงานวิจัย “การพัฒนาแขนกลที่ควบคุมด้วยคลื่นสมองสำหรับฟื้นฟู” 
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ 
ยงสวัสดิกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กมลวัช งามเชื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง “งานวิจัยขั้นแนวหน้าทางเคมีไฟฟ้าและ
การประยุกต์ใช้เทคนิคเคมีไฟฟ้าในเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารบ่งชี้โรคและสารพิษในสิ่งแวดล้อม”  
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(2) ด้านการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการในด้านการจัดการศึกษา อาทิ 
1) มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ 5 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) หลักสูตรสหวิทยาการ  
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
หลักสูตรสหวิทยาการ (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2566) (4) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร พ.ศ.2564 หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลอง
ด้วยคอมพิวเตอร ์(5) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) ของสถาบัน
การบินพลเรือน และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2) มหาว ิทยาล ัยมีจำนวนหลักส ูตรท ี ่ ได ้ร ับการร ับรองมาตรฐานจาก Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET) จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
และได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ Thailand Accreditation Body for Engineering Education (TABEE) 
จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

3) มหาวิทยาลัยมีจำนวนชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิต ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 64 ชุดวิชา 
4) คณาจารย์มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 87.15

และตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 19 คน นอกจากนี้มีคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการโปรดเกล้าฯ เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 13 คน 

5) มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ได ้ร ับการรับรองสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ  
The UK Professional Standards Framework (UKPSF) จำนวน 32 ท่าน (FHEA จำนวน 7 ท่าน SFHEA จำนวน 9 ทา่น 
และ AFHEA จำนวน 16 ท่าน) 

6) มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภาครัฐ และหน่วยงานภายนอก อาทิ 
(1) ร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตพยาบาลของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. โดยร่วมกับ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของ
พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน ความร่วมมือในการทำวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

(2) ลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษาข้ามสถาบัน ระหว่าง
สถาบันการศึกษาสมาชกิ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลยัในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 
ทั่วประเทศ 25 สถาบัน เพื่อดำเนินการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยการเปิดโอกาสให้
นิสิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันและสามารถใช้หน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของหน่วยกิตในหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาได้ รวมทั้งสามารถนำไปอยู่ในระบบคลังหน่วยกิตเก็บสะสมได้ตาม
ข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและสังคมแก่นิสิตนักศึกษา  

(3) ลงนามบันทึกความเข้าใจ โปรแกรมการสอนด้านรถไฟความเร็วสูง (Signing Ceremony for 
Memorandum of Understanding of China-Thailand High Speed Railway Teaching Program) ซึ่งเป็นบันทึกความ
เข้าใจด้านการจัดโปรแกรมการสอน เพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะวิชาชีพด้านระบบรางรถไฟความเร็วสูง ระหว่างสถาบัน
ชั้นนำด้านระบบรางความเร็วสูงในสาธารณรัฐประชาชนจีนและและสถาบันในประเทศไทย  

(4) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด และ Thailand Blockchain 
Working Group (TBWG) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน และสร้างเครือข่ายบล็อกเชน 
พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ SUT 2025 เน้นย้ำการปรับตัว มุ่งเน้นนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยผลักดันการสร้าง Digital 
Transformation นำพาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน 

7) มหาวิทยาลัยโดยโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเครือข่ายคลังหน่วยกิตระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่อพัฒนาเครือข่ายคลังหน่วยกิตระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรมอดูลร่วมทางด้านดิจิทัล โดยผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตระหว่าง 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
ได้อย่างไร้พรมแดน ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายตามความสนใจ และสามารถนำไปสะสมหน่วย
กิตและนำไปเทียบโอน เพื่อสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งได้ ซึ่งจะขยายผล
ความร่วมมือไปยังหลักสูตรมอดูลร่วมในศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
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(3) ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการในด้านการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ 

เร่ือง หน่วยงาน/ผู้รับบริการ 
1) โครงการการพัฒนาสูตรปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุ

อาหารเสริม สำหรับมันสำปะหลัง 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ 

ผู้รับบริการ : บริษัท ราชาอโกร จำกัด 

2) การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการขายและแนะนำสินค้าประกันภัย 
ด้วย MLOps 
โดยอาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ 

ผู้รับบริการ : บริษัท โก (ประเทศไทย) จำกัด 

3) โครงการพัฒนากระบวนการผลิตทองแดงบริสุทธิ์สูงจากตะกอนของเสีย 
ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ คำค้อ 

ผู้รับบริการ : บริษัท นิคส์ อินโนเวช่ัน จำกัด 

4) การรักษาเสถียรภาพของรำข้าวโดยการให้ความร้อนด้วยคลื ่นวิทยุ  
(Stabilization of Rice Bran by Radio frequency heating) 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ทองทา 

ผู้รับบริการ : บริษัท เยนเนอรัล ฟูด้ โปรดักส์ 
จำกัด 

5) การให้คำปรึกษาเพื่อวางระบบมาตรฐาน GHPs/HACCP การผลิตเบเกอรี่
ของบริษัท สีมาธาน ีจำกัด 
โดยนางสาวพนิดา พงษ์วาปี 

ผู้รับบริการ : บริษัท สมีาธานี จำกัด 

6) โครงการบริหารจัดการระบบการจัดการขยะ (จ้างเหมาคัดแยกและกำจัด
ขยะมูลฝอย) ศูนย์กำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง เทศบาลตำบลหนองใหญ่ 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ 

ผู้รับบริการ : เทศบาลตำบลหนองใหญ่ 

7) โครงการการศึกษาวิจัยมาตรฐานใหม่สำหรับคอนกรีตมวลเบาแบบเติม
ฟองอากาศผสมเสร็จ 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ 

ผู้รับบริการ : บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด 
(มหาชน) 

8) โครงการการศ ึกษาว ิจ ัยมาตรฐานใหม ่สำหร ับคอนกร ีตมวลเบา 
แบบเติมฟองอากาศ 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ 

ผู้รับบริการ : บริษัท ปูนซีเมนตเ์อเซีย จำกัด 
(มหาชน) 

9) โครงการทดสอบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ 

ผู้รับบริการ : บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) 

10) โครงการออกแบบสร้างและทดสอบระบบฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรค
ในที่อยู่อาศัย 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา 

ผู้รับบริการ : บริษัท โตโยโบ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

11) โครงการจัดทำเครื่องกำจัดมอดข้าวกำลังการผลิตไม่เกิน 2,000 กก./ชม. 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา 

ผู้รับบริการ : บริษัท เยนเนอรัล ไรซ์ จำกัด 

12) การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารของพืชกัญชาทางการแพทย์ที่ปลูก 
ในเชิงพาณิชย ์
โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด 

ผู้รับบริการ : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส ์จำกัด 
(มหาชน) 

13) โครงการนวัตกรรมระบบอบข้าวเปลือกแบบไฮบริดจ์ โดยใช้เทคโนโลยี
การให้ความร้อนด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน ์

ผู้รับบริการ : โรงสี ช้อนทอง จำกัด 

14) การพัฒนากระบวนการก่อสร้างอาคารชุดด้วยเทคโนโลยี  Off-site 
Prefabrication 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร 

ผู้รับบริการ : บริษัท ชาญ-ส ุคอนสตรัคช่ัน 
จำกัด 

15) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเหล็กหล่อเหนียว 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา 

ผู้รับบริการ : บริษัท พี.วี.คาสติ้ง แอนด์ แมชชีน 
จำกัด 
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เร่ือง หน่วยงาน/ผู้รับบริการ 
16) โครงการเพิ่มปริมาณเส้นใยอาหารในผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวในระดับ

ห้องปฏิบัติการ 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราพร จุลยุเสน 

ผู้รับบริการ : บริษัท ที พี เค แอ็ดวานซ ์สตาร์ช 
จำกัด 

17) โครงการพัฒนาเตาฟืนเพื่อใช้ผลิตเครื ่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในระดับ
อุตสาหกรรม 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์ ภูวานคำ 

ผู้รับบริการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชแสง
สุวรรณ พ็อตเทอรร์ี ่

18) โครงการออกแบบและสร้างนวัตกรรมระบบเลี ้ยงกุ ้งอัจฉริยะ  โดย 
การประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
โดยอาจารย์ ดร.มาโนทย์ มาปะโท 

ผู้รับบริการ : บริษัท 3 เป็นเลิศ จำกัด 

19) โครงการการพัฒนากล่องคอนซูเมอร์ย ูนิตแบบชาญฉลาดสำหรับ 
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์ 

ผู้รับบริการ : บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง 
จำกัด 

20) โครงการระบบตรวจจับแรงดันไฟฟ้าในสายส่งและลักขโมยตัดสายไฟฟ้า
ของหลอดไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนด้วยระบบ IoT 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  ลีตน 

ผู้รับบริการ : บริษัท มณฑรักษ์เอ็นจิเนียริ่ง 
จำกัด 

21) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตพืชในระบบ PFAL 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ ์ ธีรอำพน 

ผู้รับบริการ : บริษัท  ซีวิค อโกรเทค จำกัด 

22) โครงการการเพิ่มมูลค่าฝุ่นหินปูนจากกระบวนการโม่หินปูน กรณีศึกษา
บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด 
โดยอาจารย์นลิน  สิทธิธูรณ์ 

ผู้รับบริการ : บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด 

23) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื ่อกระตุ ้นกระบวนการ 
Autophagy ในร่างกายแบบแคปซูล 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  น้อยสา 

ผู้รับบริการ : บริษัท ไซแอนซ์ อินโนเวทิฟ  
โปรดักส์ จำกัด 

24) โครงการสำรวจความเป ็นไปได ้ในการใช ้ประโยชน์จากของเสีย 
ในโรงงานผลิตไส้กรอก 
โดยอาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์ 

ผู้รับบริการ : บริษัท ทีด ีมีทโปรดกัส์ จำกัด 

25) โครงการการวิเคราะห์พื ้นที่ปลูก เพื่อจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย สำหรับ 
การยกระดับการผลิตอินทผลัม 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ 

ผู้รับบริการ : บริษัท เดอะ วีรา่ การ์เดน จำกดั 

26) โครงการการออกแบบเครื ่องมือสำหรับทดสอบประสิทธิภาพของ
กระบอกไฮดรอลิคตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 975-2536 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คธา วาทกิจ 

ผู้รับบริการ : บริษัท สยามแทรกเตอร์ 289 
จำกัด 

27) โครงการการปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือตัดด้วยวิธีการชุบเย็น 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด   

ผู้รับบริการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงหีบถ่งหว่อ 

28) โครงการการพัฒนาระบบปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเยื ่อกรองสำหรับ 
การบำบัดน้ำเสีย 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร   

ผู้รับบริการ : บริษัท เคลียร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
คอนซัลแตนท์ จำกัด 

29) ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโพด Freez Dry และชาไหมข้าวโพด 
โดยอาจารย์ ดร.วรรณภา น่าบรูณะ 

ผู้รับบริการ : ไร่ข้าวโพดปากช่อง 

30) ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงสำเร็จรูป หมี่บ้านนายพล 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ 

ผู้รับบริการ : หมี่โคราช บ้านนายพล 

31) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราพร จุลยุเสน 

ผู้รับบริการ : สวนบริบรูณ์ จ.นครราชสีมา 
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เร่ือง หน่วยงาน/ผู้รับบริการ 
32) โครงการเทคโนโลยีวัดปริมาตรของกองไม้ชิพและถ่านหินในโกดังสินค้า

ด้วย  LIDAR 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ 

ผู้รับบริการ : บริษัท อินทิเกทเต็ด รีเสริ์ท 
เซ็นเตอร์ จำกัด 

33) โครงการการวิจัยออกแบบและพัฒนาต้นแบบเลเซอร์วัดการเคลื่อนตัว
ความลาดชันมวลดินในระยะใกล้ 
โดยศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 

ผู้รับบริการ : บริษัท เอสซจีี ซิเมนต์ จำกัด 

34) โครงการศึกษาวิจัยสมบัติเชิงกลศาสตร์ของสารโพลียูรีเทนสำหรับงาน
ยกระดับพื้นอาคารเพื่อเพ่ิมความสามารถในการรับน้ำหนักในระยะยาว 
โดยอาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา 

ผู้รับบริการ : บริษัท พร้อมก้าว จำกัด 

35) การศึกษาดูงานโรงกำจัดขยะติดเช้ือและโรงกำจัดขยะมูลฝอย 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ 

ผู้รับบริการ : บริษัท ไพน์ แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน 
จำกัด, 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
อบต.กะลาเส, 
บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลย ีจำกัด, 
กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม, 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จำกัด, 
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี, 
และบริษัท วีกรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ 
จำกัด 

36) โครงการคลินิกนวัตกรรมโครงการสารสกัดไพล 
โดยอาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล 

ผู้รับบริการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอม็เคเอ็ม  
พรีเมี่ยม แบรนด ์

37) โครงการคลินิกนวัตกรรมโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการรถขนส่ง 
ในอุตสาหกรรม 
โดยอาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล 

ผู้รับบริการ : บริษัท เยนเนรัล สตาร์ท จำกัด 

38) โครงการคลินิกนวัตกรรมโครงการบริษัท เพลาเพลิน จำกัด 
โดยอาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล 

ผู้รับบริการ : บริษัท เพลาเพลิน จำกัด 

39) โครงการคลินิกนวัตกรรมโครงการสเปรย์หญ้าเนเปียร์ 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  น้อยสา 

ผู้รับบริการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวาหนุน 

40) โครงการคลินิกนวัตกรรมโครงการรถสูบและจ่ายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
จากโซลาร์เซลล์ 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล ศรีเสิรฐผล 

ผู้รับบริการ : บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด 
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(4) ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการในด้านการบริการวิชาการ อาทิ 

เร่ือง หน่วยงาน/ผู้รับบริการ 
1) การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร (In House 

Training) 
ผู้รับบริการ : ผูส้ัมผัสอาหาร 

2) การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู ้ประกอบกิจการและ 
ผู้สัมผัสอาหาร (In House Training) 

ผู้รับบริการ : ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

3) โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ผู้รับบริการ : นักเรยีน/นักศึกษา 

4) โครงการสหกิจศึกษาประกอบการ (E-COOP) ผู้รับบริการ : นักเรยีน/นักศึกษา 

5) กิจกรรมอบรมโครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ New Gen Technopreneur 
แผนงานการสร้างผู ้ประกอบการในห้องเรียน (T1: Class to Work  
platform) รายวิชา SPECIAL PROBLEMS IN MECHANICAL ENGINEERING I 

ผู้รับบริการ : นักเรยีน/นักศึกษา 

6) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูลสำหรับการนำเสนอ 
เชิงวิศวกรรม หลักสูตร Design Thinking 

ผู้รับบริการ : นักเรยีน/นักศึกษา 

7) กิจกรรมอบรมการพัฒนา “Business Model” และ “Marketing & Branding 
สำหรับธุรกิจยุคใหม่” 

ผู้รับบริการ : กลุม่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ตำบลทัพรั้ง, 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสรมิอาชีพ
บ้านโพนสูง, 
วิสาหกิจชุมชนบ้านสนวนพัฒนา, 
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรวมใจ
บ้านไกลเสนียด, 
คลีนฟาร์ม เมล่อน, 
วิสาหกิจชุมชนซับศลิาทอง, 
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
หนองสมอ อำเภอคง 

8) การอบรมหัวข้อ Marketing & Branding Strategies ผู้ประกอบการ STI 
Business Incubation 

ผู้รับบริการ : ผู้ประกอบการร้านคา้/SME 

9) กิจกรรมการอบรม/ปฐมนิเทศผู้ประกอบการใหม่ โครงการบ่มเพาะธุรกิจ
นวัตกรรม STI Business Incubation 2565 

ผู้รับบริการ : บริษัท ไซเอนซ ์อินโนเวทีฟ 
โปรดักส์ จำกัด, 
บริษัท ร้อยแปด ฟู้ดส์ จำกัด, 
บริษัท ฟารีนา จำกัด, 
วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูป
ว่านหางจระเข้ (อโลฮิม) 

10) การให้คำปรึกษาประเด็นความเป็นไปได้ของการพัฒนาผลงานจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ทีม Chip for Gen และทีม Ddtech 

ผู้รับบริการ : ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี

11) อบรมหลักสูตร “การทำจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืชและการทำปุ ๋ยและ 
น้ำหมักชีวภาพ” 

ผู้รับบริการ : ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/ 
กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/
ผู้ที่สนใจ 

12) อบรมหลักสูตร “เรียนรู้หัตถกรรมจักสานตะกร้าหวายเทียมเพื่อส่งเสริม
ทักษะในการพัฒนาอาชีพ” 

ผู้รับบริการ : ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/ 
กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/
ผู้ที่สนใจ 

13) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอาชีพนักเล่าเรื ่องท้องถิ่น 
สู่มาตรฐาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากสู่ถนนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 

ผู้รับบริการ : ผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจ 

14) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพ” ผู้รับบริการ : ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/ 
กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/
ผู้ที่สนใจ 
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เร่ือง หน่วยงาน/ผู้รับบริการ 
15) อบรมหลักสูตร “การแปรรูปอาหารแหนมหมู  ส ่งเสริมผลิตภัณฑ์   

สร้างอาชีพในชุมชน” 
ผู้รับบริการ : ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/ 

กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/
ผู้ที่สนใจ 

16) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างง่าย 
ด้วย Microsoft PowerPoint” 

ผู้รับบริการ : บุคลากร ภาครัฐ/ภาคเอกชน 

17) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้อง
แปลง WinBiz next Marketing (การตลาดตอนต่อไป)” 

ผู้รับบริการ : ผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจ 

18) อบรมหลักสูตร “เรียนรู้การเพาะเลี้ยงเห็ดและแปรรูปเห็ดนางฟ้าเพื่อ
ส่งเสริมทักษะในการพัฒนาด้านอาชีพ” 

ผู้รับบริการ : ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/ 
กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/
ผู้ที่สนใจ 

19) อบรมหลักสูตร “วิธีการสร้าง Content” ผู้รับบริการ : เครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฯ 

20) อบรมหลักสูตร “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ตราสินค้า” ผู้รับบริการ : ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/ 
กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/
ผู้ที่สนใจ 

21) อบรมหลักสูตร “สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส
อาหาร (In House Training)” 

ผู้รับบริการ : ผูส้ัมผัสอาหาร 

22) อบรมหลักสูตร “การวางแผนการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์และ
ออฟไลน”์ 

ผู้รับบริการ : ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/ 
กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/
ผู้ที่สนใจ 

23) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์" ผู้รับบริการ : ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/ 
กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/
ผู้ที่สนใจ 

24) อบรมเชิงปฏิบัติการส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ ผู้รับบริการ : ผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจ 

25) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ภายใต้โครงการ
ยุวชนอาสาประจำปี 2565” 

ผู้รับบริการ : ประชาชนในเขตบริการ
เทศบาลตำบลสุรนารี/ 
นักศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี

(5) ด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการในด้านทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อาทิ 

โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับบริการ 
1) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) “เปิดจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช หรือ 
Science Square Korat” แหล่งเรียนรูด้้านอาชีพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม แห่งแรกของภาคอีสาน ให้เยาวชนได้เรียนรู ้จากการเล่น 
ทดลอง กระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ
อาชีพในอนาค 

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

2) การจัดนิทรรศการถาวร (ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน) และ
ออนไลน์เพื ่อเผยแพร่แหล่งความรู ้ทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาของชาวอีสาน และวัฒนธรรมอาเชียน ในการสร้างความตระหนักและ
ระลึกถึงคุณค่าของภูมิปัญญาพื้นบ้านชาวอีสาน และวิถีการดำเนินชีวิตของ 
ชาวอีสานพื้นถิ่นที่มีการประดิษฐ์ คิดค้น วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการดำรงชพีควบคู่
กับธรรมชาติแวดล้อม อย่างเรียบง่าย และพอเพียง 

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
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โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับบริการ 
3) “อุทยานเควสตาโคราช” ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี (ศูนย์ อพ.สธ.คลองไผ่) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วย
บริหารและจัดการด้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(บพข.)  ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ จัดการศึกษาอบรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ในอำเภอสีคิ้ว ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อยกระดับอุทยานธรณี
โคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก 

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

4) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย 

- ครูในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

- คร ู ใ น โ ร ง เ ร ี ย นม ั ธ ยมศ ึ กษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- อาจารย์และผู ้นำการออกกำลังกายใน
สถาบันอุดมศึกษา 

5) การให้บริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร เพื่อสร้างความตระหนักและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นแหล่งศึกษา
และถ่ายทอดองค์ความรู ้เก ี ่ยวกับวินัยจราจร พรรณไม้ แมลงกับ
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน เทคโนโลยีต้นแบบ เกษตรอินทรีย์ 
รวมถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

(6) ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการในด้านการบริหารจัดการ อาทิ 

1) มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำข้อมูลต้นทุนตอ่หน่วย (Unit Cost) ในรูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 
รายงานต้นทุนหน่วยงาน รายงานต้นทุนผลิตน้ำประปา รายงานต้นทุนหอพักนักศึกษา แบบรวมค่าเสื่อมราคาและ
ไม่รวมค่าเสื่อมราคา ประมวลผลด้วยโปรแกรม Power BI (คำนวณได้โดยระบบ) แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ใช้งานของแต่ละ
หน่วยงานสามารถเข้าดูข้อมูลต้นทุนหน่วยงานได้และผู้บริหารสามารถดูข้อมูลรายงานในภาพรวมได้ทั้งหมด และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารได้ 

2) มหาวิทยาลัยได้มีการออกประกาศในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและ
มาตรการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น (1) ประกาศสภามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ รับนักศึกษา
พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารีระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2565 (2)  ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง มาตรการขยายเวลาการศึกษาให้นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) (ฉบับที่ 2) และ (3) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 
3/2564 เป็นต้น 

3) มหาวิทยาลัยได้มีการออกประกาศเกี่ยวกับดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส การใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย และ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น (1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
มาตรการการยืมคืนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 (3) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื ่อง นโยบายไม่รับและงดการให้ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื ่นใด (No Gift Policy) และ  
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 เป็นต้น 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อยู่ในระดับ A มีคะแนนในภาพรวม 90.59 คะแนน 
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4) มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  
โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ีว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565 

5) มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนและออกข้อบังคับและประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาทิ 
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 
(2) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ 

พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2565 เป็นต้นไป 
6) มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยมีการดำเนินการยื่นขอจดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ เรื่อง "โปรแกรมระบบสหกิจ
ศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" และประชาสัมพันธ์ข้อมูลและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับ
สองสถาบันอุดมศึกษาที่ตกลงซื้อโปรแกรมระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

7) มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเพื่อทำหน้าที่ให้การศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
ดำเนินงานวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นิเทศศาสตร์ดิจิทัล และด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 
  



รายงานการตดิตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

                สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.) หน้า 156 

2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 

 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่มีผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ตามตัวชี้วัดหลายตัวชี้วัด และขอชื่นชมที่ผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่
คาดหวัง โดยรวมมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 4.41) และผลการดำเนินงานตามกรอบ
การประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน (SUT Scorecard) โดยรวมมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 
สูงกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.04) รวมทั้งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป ีมีผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดร้อยละ 94.76 และผลการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 80.07 (คะแนนเฉลี่ย 5)  ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลงาน มีข้อเสนอแนะในรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดพัฒนาระบบข้อมูล ที่มีโครงสร้างข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลบุคคล งบประมาณ 
และระบบงาน (วิชาการ วิจัย และการบริหารจัดการองค์กร) โดยอาจจัดทำในรูปแบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ 
หรือระบบคลังข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ แสดงผล และใช้ข้อมูลในรูปแบบ Business Intelligence (BI) 

2. มหาวิทยาลัยควรจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรด้านดิจิทัล  (Digital Enterprise Architecture) โดย
ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมด้าน Infrastructure ด้าน Application ด้าน Data 
และด้าน Business เพื่อใช้เชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ ให้สามารถผลักดันองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการทำวิจัยสถาบันเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน โดยเน้นการพัฒนาทักษะ Soft Skills ของนักศึกษา  

4. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการติดตามและผลักดันการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดที่มีผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และควรรายงานผลการดำเนินงานในตัวชี้วัด SUT Scorecard เป็น
แบบรายงานผลสะสมในแต่ละไตรมาส เพื่อให้เห็นพัฒนาการในการดำเนินงานของตัวชี้วัด  รวมทั้งเร่งรัด
ดำเนินการเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ โดยเฉพาะ
ประเด็นข้อเสนอแนะจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 เนื่องจากระยะเวลาผ่านมาค่อนข้างนานและอาจทำ
ให้หลายประเด็นไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

5. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดและสนับสนุนการทำวิจัยของสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมอาจดำเนินการทางด้าน Soft Power ที่ใช้ความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรภายในสำนักวิชา 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 

1. ด้านการจัดการศึกษา 
1.1 หลักสูตรใหม่ มี 5 หลักสูตร  

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564) (หลักสูตรสหวิทยาการ) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2564 วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2564) (หลักสูตรสหวิทยาการ) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2564 วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 )  
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2565 วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

4)  หลักสูตรสัมฤทธิบัตร พ.ศ. 2564 หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลอง 
ด้วยคอมพิวเตอร์ (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2565 วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

5)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) ของสถาบันการบินพลเรือน 
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2565 วันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565) 

 1.2 จำนวนนักศึกษาใหม่ 

ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 (คน) ปีการศึกษา 2565 (คน) 

แผน ผล ร้อยละ แผน  ผล ร้อยละ  
1. ระดับปริญญาตรี 3,330 3,106 93.27 3,447 3,639 105.57 
2. ระดับบัณฑิตศึกษา       

- ปริญญาโท 563 232 41.21 471 152 32.27 
- ปริญญาเอก 219 55 25.11 204 56 27.32 

ท่ีมา : ส่วนแผนงาน  
หมายเหตุ : - ปีการศึกษา 2565 ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
               - ระดับบัณฑิตศึกษาเปิดรับเพิ่มทุกภาคการศึกษา  

 1.3 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ มี 17 ข้อตกลง/ความร่วมมือ 
1) บันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนาร ีและ  

VIVES University of Applied Sciences ราชอาณาจักรเบลเยี ่ยม (Memorandum of Understanding on 
Academic Cooperation Between Suranaree University of Technology, Thailand And VIVES 
University of Applied Sciences, Belgium) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2564 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

2) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง School of Nursing, Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Memorandum of Understanding 
between Johns Hopkins University on behalf of its School of Nursing and Suranaree University 
of Technology, Institute of Nursing) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2565 วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2565) 

3) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ATU-Net CONSORTIUM COLLABORATION AGREEMENT (สภามหาวิทยาลัย
ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565) 

4) บันทึกความเข้าใจด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่าง Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่นและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Memorandum of Understanding On Academic Exchanges between 
Kagoshima University, Japan and Suranaree University of Technology, Kingdom of Thailand) 
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2565 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) 

5) บันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหวา่ง Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี (Agreement on Academic Exchange Program between Kagoshima University, Japan 
and Suranaree University of Technology, Kingdom of Thailand) (สภามหาวิทยาลัยครั ้งที ่ 2/2565 
วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565) 
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6) บันทึกความเข ้าใจ เร ื ่อง High Speed Rail Teaching Program ระหว ่าง CRRC Qingdao  
Sifang Co.,Ltd. และ Beijing Jiaotong University และ Southwest Jiaotong University และ Central 
South University สาธารณรั ฐประชาชนจ ีน และสถาบ ันว ิจ ัยว ิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
แห่งประเทศไทย และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เวียนขอมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาเทคโนโลยสีุรนารี 
เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

7) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี  
และ บริษัท ไชน่า รีซอร์สเซส แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน (Memorandum of 
Understanding (MOU) For Digital Intelligent Park in Thailand between Suranaree University of Technology 
(Nakhon Ratchasima, Thailand) and China Resources Development Group: CRDGC (Beijing, China)) (สภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2565 วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

8) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Faculty of 
Electronic Information and Electrical Engineering Dalian University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Memorandum of Understanding Between Institute of Engineering Suranaree University of Technology, 
Thailand And Faculty of Electronic Information and Electrical Engineering Dalian University 
of Technology, P.R. CHINA) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2565 วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

9) ข้อตกลงว่าด้วยการกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระหว่าง Goethe University Frankfurt 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Agreement on Joint Supervision of 
Doctoral Dissertation (Cotutelle)) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2565 วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 

10) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง The University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี 
(Memorandum of Understanding between the University of Otago, Dunedin, New Zealand 
and Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand)  (สภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2565 วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 

11) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง Universiti Teknologi Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (Memorandum of Understanding between Universiti Teknologi Malaysia 
and Suranaree University of Technology) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 

12) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง Crimson Interactive Inc. สหรัฐอเมริกา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
(Memorandum of Understanding between Crimson Interactive Inc. and Suranaree University of 
Technology) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2565 วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 

13) ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Budapest University of Technology and 
Economics (BME) สาธารณร ัฐฮ ังการี  (Cooperation Outline Agreement between Suranaree 
University of Technology, Thailand and Budapest University of Technology and Economics, Hungary)  
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2565 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 

14) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (Memorandum 
of Understanding between INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, 
France and Chulalongkorn University, Thailand and Suranaree University of Technology, Thailand)  
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2565 วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 

15) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Universitas Brawijaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
( Memorandum of Understanding Between Suranaree University of Technology, Thailand and 
Universitas Brawijaya, The Republic of Indonesia) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2565 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565) 

16) ข้อตกลง FLASHFORWARD™ CONSORTIUM AGREEMENT ระหว่าง Varian Medical System, Inc. 
สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (FLASHFORWARD™ CONSORTIUM AGREEMENT 
between Varian Medical Systems, Inc. (“Varian”) and Suranaree University of Technology)  
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2565 วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2565) 

17) บันทึกความเข้าใจ เรื่องการรื้อถอนและการขจัดการปนเปื้อนของแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทย 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ China Petroleum Orient Energy Development: CPOE 
กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Memorandum of Understanding (MOU) For Decommission 
and Decontamination of Oil and Gas Platforms in Gulf of Thailand between Suranaree University 
of Technology (Nakhon Ratchasima, Thailand) and China Petroleum Orient Energy Development: 
CPOE (Beijing, China)) (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2565 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565)  
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1.4 นักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 

สำนักวิชา 
นักศึกษา 

ชาวตา่งชาตริะดบั 
บัณฑิตศึกษา (คน) 

นักศึกษา 
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

(คน) 

 
ร้อยละ 

1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 18 331 5.44 
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 37 117 31.62 
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 35 183 19.13 
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 25 866 2.89 
5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 23 13.04 

รวม 118 1,520 7.76 
ท่ีมา : ส่วนแผนงาน ข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จากศูนย์บริการการศึกษา 
หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชา

ศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล เนื่องจากไม่มีนักศึกษาต่างชาติ 

 1.5 คณาจารย์ผูด้ำรงตำแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ 

สำนักวิชา 
จำนวนคณาจารย์

ทั้งหมด 
จำนวนคณาจารย์ทีม่ีตำแหน่งทางวชิาการ/วิชาชีพ ร้อยละ 

(ศ.+รศ.) ศ. รศ. ผศ. อาจารย ์
1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 96 9 22 36 29 32.29 
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 36 - 5 10 21 13.89 
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 44 4 13 15 12 38.64 
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 169 5 37 86 41 24.85 
5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 85 - 5 10 70 5.88 
6. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 33 - 1 11 21 3.03 
7. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 36 1 - 1 34 2.78 
8. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 20 - 1 10 9 5.00 
9. สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล 18 - 3 4 11 16.67 

รวม 537 19 87 183 248 19.74 
ท่ีมา :  ส่วนแผนงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ :-  ไม่นับรวมสายบริหารวิชาการตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

-  ไม่นับรวมตำแหน่งครูและนักวิจัยการศึกษา สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ (โรงเรียนสุรวิวัฒน์ จำนวน 32 คน) 
-  คณาจารย์ที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการโปรดเกล้าฯ เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 13 คน 

1.6 คณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

สำนักวิชา 
จำนวนคณาจารย์

ทั้งหมด 
จำนวนคณาจารย์ทีม่ีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอก 
ร้อยละ 

1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 96 96 100.00 
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 36 26 72.22 
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 44 44 100.00 
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 169 158 93.49 
5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 85 85 100.00 
6. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 33 21 63.64 
7. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 36 6 16.67 
8. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 20 16 80.00 
9. สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล 18 16 88.89 

รวม 537 468 87.15 
ท่ีมา :  ส่วนแผนงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
หมายเหตุ :-  ไม่นับรวมสายบริหารวิชาการตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

-  ไม่นับรวมตำแหน่งครูและนักวิจัยการศึกษา สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ (โรงเรียนสุรวิวัฒน์ จำนวน 32 คน) 
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2. ด้านการวิจัย และการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
 2.1 โครงการวิจัยและงบประมาณสนบัสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แหล่งทุน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
แหล่งทุนภายใน 198 73,573,832.25 
1) เงินรายไดม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 190 72,393,832.25 
 - สนับสนุนนักวิจยัรุ่นใหม่ และนกัวจิัยพี่เลี้ยง 15 2,896,500.00 

- สนับสนุนศูนย์/สถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CoE/IoE) 
-  สนับสนุนศูนยว์ิจยั/กลุ่มวจิัย/หน่วยวจิัย/ห้องปฏิบัติการวิจยั 

10 
33 

15,000,000.00  
15,000,000.00 

 - สมทบโครงการที่ได้รับทุนจากภายนอก 
       - สนับสนุนวิทยานพินธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

18 
17 

7,080,432.25 
339,150.00 

 - ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจา้ง
นักวิจยัเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก และนักวิจยัเต็มเวลา
คุณวุฒิปริญญาโท 

- สนับสนุนโครงการวจิัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

- สนับสนุนการทำวจิัยระยะสั้นในต่างประเทศ 

78 
 
 

19 
 
- 

28,277,750.00  
 
 

3,800,000.00  
- 

2) กองทุนวิจัยและพัฒนา 4 250,000.00 
 - สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา (ทุน R&D) 

-  สนับสนุนโครงการวิจัยเพือ่รับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

- 
1 

- 
200,000.00 

- สนับสนุนวิทยานพินธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 3 50,000.00 
3) กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพฯ 4 930,000.00 
แหล่งทุนภายนอก 247 325,190,021.00 

รวมทั้งสิ้น 427* 398,763,853.25 

หมายเหตุ :  1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
2) * ไม่นับซ้ำโครงการที่ได้รับเงินสมทบจากหน่วยงานภายนอกจำนวน 18 โครงการ 
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2.2 โครงการวิจัยและงบประมาณสนบัสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แหล่งทุน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
แหล่งทุนภายใน 233 60,442,759.75 
1) เงินรายไดม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 198 57,982,776.75 
 - สนับสนุนนักวิจยัรุ่นใหม่ และนกัวจิัยพี่เลี้ยง 12 2,499,800.00 

- สนับสนุนศูนย์/สถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CoE/IoE) 
-  สนับสนุนศูนยว์ิจยั/กลุ่มวจิัย/หน่วยวจิัย/ห้องปฏิบัติการวิจยั 

10 
37 

8,000,000.00 
10,000,000.00 

 - สมทบโครงการที่ได้รับทุนจากภายนอก 16 6,429,757.75 
 - ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจา้ง

นักวิจยัเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก และนักวิจยัเต็มเวลา
คุณวุฒิปริญญาโท 

- สนับสนุนโครงการวจิัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

- สนับสนุนการทำวจิัยระยะสั้นในต่างประเทศ 

105 
 
 

18 
 
- 

27,453,219.00 
 
 

3,600,000.00 
 

- 
2) กองทุนวิจัยและพัฒนา 35 2,459,983.00 
 - สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา (ทุน R&D) 

-  สนับสนุนโครงการวิจัยเพือ่รับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

- 
10 

 

- 
2,000,000.00 

- สนับสนุนวิทยานพินธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 25 459,983.00 
3) กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพฯ - - 
แหล่งทุนภายนอก 324 310,520,039.00 

รวมทั้งสิ้น 541* 370,962,798.75 
  หมายเหตุ :  1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

2) * ไม่นับซ้ำโครงการที่ได้รับเงินสมทบจากหน่วยงานภายนอกจำนวน 16 โครงการ 
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 2.3 จำนวนผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ียื่นและขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.  สิทธบิัตร (10 ผลงาน) 1.  สิทธบิัตร (13 ผลงาน) 
1.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (9 ผลงาน) 

(1) ว ัสด ุออกฤทธ ิ ์ย ับย ั ้ งการเจร ิญเต ิบโตของ
แบคทีเรียจากพลาสติกชีวภาพกับออกไซด์ผสม
ของไทเทเน ียมและซ ิล ิคอน  Titania-Silica 
Mixed oxide) 
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 

(2) ส ูตรการเตร ียมอน ุภาคออกไซด ์ผสมของ
ไทเทเนียมและซิลิคอน (Titania-Silica Mixed 
oxide) เพื ่อใช้เป็นสารเติมแต่งในพอลิเมอร์ 
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 

(3) ดีเอ็นเอแอปตาเมอร์โครงสร้างหลายลูปแบบเส้น
และแบบกิ่งที่จำเพาะต่อพาราควอท และกรรมวิธี
ตรวจวัดพาราควอทด้วยดีเอ็นเอแอปตาเมอร์
ดังกล่าว 
(วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564) 

(4) ชิ้นส่วนแอนติบอดีมนุษย์ ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม 
ชนิดเส้นเดี่ยว เอซซีเอฟวี (scFv) ที่สามารถจับจำเพาะ
กับเชื้อแบคทีเรียแบรดดี้ไรโซเบียม สายพันธุ์ DOA9 
(Bradyrhizobium strain DOA9) 
(วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

(5) ชิ้นส่วนแอนติบอดีมนุษย์ ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม 
ชนิดเส้นเดี่ยว เอซซีเอฟวี (scFv) ที่สามารถจับจำเพาะ
กับเชื ้อแบคทีเรียแบรดดี ้ไรโซเบียม สายพันธุ์ 
SUTN9-2 (Bradyrhizobium strainSUTN9-2) 
(วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

(6) การผลิตไคโตซานโอลิโกแซคคาไรด์ (chitosan-
oligosaccharides, CHOS) จากไคโตซานด้วย
เอนไซม์ไคโตซาเนส (chitosanase) 
(วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

(7) ว ิธ ีการกระตุ ้นการงอกของข้าวเปลือกและ 
การเพิ่มปริมาณสารกาบาด้วยความดันไฮโดรสแตตกิ 
และการใช้ผลิตภัณฑ์จากวิธีการดังกล่าว 
(วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

(8) กระบวนการปรับสภาพพื้นผิวพอลิโพรพิลีนปิเปต 
(วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 

(9) Three-Dimensional  Porous Carbon  
Nanostructures Created By Electrospinning 
(วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

1.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (1 ผลงาน) 
(1) ปลอกครอบกระบอกฉีดยา 

(วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

1.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (12  ผลงาน) 
(1) สูตรการเตรียมพลาสติกชีวภาพเชิงประกอบที่มี 

ค่าอุณหภูมิการโก่งงอสูง จากพอลิเมอร์ผสม
ระหว่างพอลิแลคติกแอซิด และพอลิบิวทิลีนซัค
ซ ิแนท เสร ิมแรงด ้ วยผงแกลบข ้ าว  และ
กระบวนการผลิตวัสดุดังกล่าว 
(วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 

(2) สูตรการเตรียมพลาสติกชีวภาพเชิงประกอบ
โครงสร้างร่างแห ที่มีค่าอุณหภูมิการโก่งงอสูง 
จากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิด
และพอลิบ ิวท ิล ีนซ ัคซ ิแนท เสร ิมแรงด้วย 
ผงแกลบข้าวและกระบวนการผลิตวัสดุดังกล่าว  
(วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 

(3) กรรมวิธีสกัดสารไฟโบรอินที่มีความบริสุทธิ์จากรังไหม 
(วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

(4) สูตรและกรรมวิธีการเตรียมสารละลายในการ
ผลิตโครงร่างเลี้ยงเซลล์ (Scaffold) จากเส้นใย
พอลิแลคติกแอซิดและไหมไฟโบรอินเพื่อใช้ใน
วิศวกรรมเน้ือเยื่อ  
(วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

(5) สูตรและกรรมวิิธีการผลิตโครงร่างเลี้ยงเซลล์
จากพอลิเมอร์คอมโพสิทโดยใช้วิธีการปั่นเสน้ใย
ด ้วยไฟฟ ้าสถ ิตสำหร ับว ิศวกรรมเน ื ้อเยื่อ 
หมอนรองกระดูกเข่า 
(วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564)  

(6) สูตรการเตรียมเส้นใยนาโนด้วยพอลิเมอร์
คอมโพสิทระหว่างซิลค์ไฟโบรอินกับพอลิไวนิล
แอลกอฮอลล์โดยการขึ้นรูปด้วยเทคนิคอิเล็กโทร 
สปินนิ่งเพื่อใช้เป็นโครงร่างเลี ้ยงเซลล์สำหรับ 
การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเน้ือเยื่อ 
(วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

(7) กระบวนการผลิตน้ำยาล้างผักจากสารสกัดมะละกอ
และลอร ิลก ูลโคไซต ์พร ้อมท ั ้ งการทดสอบ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากกระบวนการดังกล่าว  
(วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565) 

(8) กรรมวิธีการสกัดสารกึ่งบริสุทธิ์จากใบมันสำปะหลัง
ที่มีไซยาไนด์เป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ในการชะล้าง
ทองคำออกจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) 

(9) เครื ่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกสำหรับ
ปรับปรงุข้าวขาวและข้าวกล้องที่แข็งให้เป็นข้าวนุ่ม  
(วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565) 

(10) แหล่งจ่ายกำลังงานพลาสมาย่านความถี่วิทยุ
สำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม  
(วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565) 

(11) ชิ ้นส่วนแอนติบอดีมนุษย์ที่ผ่านการดัดแปลง
พันธุกรรมชนิดเส้นเดี ่ยว (scfv) ที่สามารถจับ
จำเพาะกับเซลล์ไตของตัวอ่อนมนุษย์ 
(วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565) 

(12) กรรมวิธ ีการสังเคราะห์ไฮโดรเจลแบบฉีดข ึ ้นรูป 
ด้วยแสงยูวีจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กราฟต์  
ไกลซิดิลเมททาคริเลทและไหมไฟโบรอินกราฟต์
ไกลซิดิลเมททาคริเลทสำหรับโครงร่างเลี ้ยง
เซลล์ในงานวิศวกรรมเน้ือเยื่อ 
(วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565) 
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ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (1 ผลงาน) 

(1) อากาศยานไร้คนขับแบบขึ้นลงแนวดิ่งสำหรับ
การบินสำรวจ 
(วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565) 

2.  อนุสิทธิบตัร (10 ผลงาน) 2.  อนุสิทธิบตัร (10 ผลงาน) 
(1) ชุดล็อคสายไฟฟ้าแรงสูงเข้ากับฉนวนลูกถ้วย 

(วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
(2) สารประกอบสำหรับห่อหุ ้มส่วนของร่างกายและ

กระบวนการดังกล่าว 
(วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

(3) สูตรวัสดุพอลิเมอร์ผสมจากพอลิแลคติกแอซิด (Poly 
lactic acid ; PLA) และยางธรรมชาติที่ผ่านการวัล
คาไนซ์ (Vulcanized natural rubber ; cNR) และ
กรรมวิธีการผลิตวัสดุดังกล่าว         
(วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564) 

(4) วัสดุสำหรับดูดซับและย่อยสลายสีด้วกระบวนการ 
โฟโตคะตะไลซิสร่วมกับแสงยูวีจากพลาสติกชีวภาพ
ก ับออกไซด ์ผสมของไทเทเน ียมและซ ิล ิคอน 
(Titania-Silica Mixed oxide) 
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 

(5) วัสดุสำหรับดูดกลืนรังสียูวีจากพลาสติกชีวภาพกับ
ออกไซด์ผสมของไทเทเนียมและซิลิคอน (Titania-
Silica Mixed oxide) 
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 

(6) ระบบวัดค่าคุณภาพน้ำแบบ ณ เวลาจริงโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมบันทึกค่าและสั่งการ เปิด-
ปิด เครื่องให้อากาศในน้ำ 
(วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

(7) ระบบวัดค่าคุณภาพน้ำแบบ ณ เวลาจริง พร้อมบันทกึค่า 
และสั่งการ เปิด-ปิด เครื่องให้อากาศในน้ำ 
(วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

(8) ระบบวัดค่าคุณภาพน้ำจุ่มตลอดเวลา พร้อมการรายงานผล 
บันทึกค่าและสั่งการ เปิด-ปิด เครื่องเติมอากาศในน้ำ 
(วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

(9) อุปกรณ์ว ัดสเปกตรัมการดูดกลืนร ังสีเอกซ์จาก
ค่ากระแสอิเล็กตรอนที่ปลดปล่อยจากวัสดุที่ฉายด้วย
แสงซินโครตรอน 
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 

(10) สูตรส่วนผสมน้ำยาดับเพลิงสูตรน้ำ FLAMEX, Nasa Fire Low 
Pressure Water Mist สำหรับดับเพลิงประเภท A B C และ K 

(1) เครื่องให้อาหารอัตโนมัติระบบพลังงานแสงอาทิตย์  
พร้อมระบบรายงานผลบันทึกค่าน้ำหนักอาหาร
สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
(วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

(2) สูตรผงโรยข้าวที่มีส่วนผสมของผักอีนูนผสมเนื้อปลา
ช่อนป่นอบแห้ง 
(วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565) 

(3) กระบวนการผลิตแป้งฟลาวมันสำปะหลังพันธุ์รับ
ประมาณด้วยวิธีการโม่แบบแห้ง 
(วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565) 

(4) กรรมวิธีการผลิิตข้าวพองโดยใช้ความดันไฮโดรสแตติก 
(วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2565) 

(5) กระบวนการเตรียมอนุภาคนาโนจากการรวมสารเรืองแสง
ในช่วงใกล้อินฟราเรดจำพวกเฮปตะเมธีนไซยานิน
และยาเมโธเทรกเซท 
(วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565) 

(6) สูตรหมึกพิมพ์นำไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของสารตัวเติมที่
มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 
(วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565) 

(7) การส ังเคราะห ์เมมเบรนที่ ม ีความสามารถใน
ตอบสนองต่ออุณหภูมิด้วยการกราฟท์พอลิเอ็นไอโซ
โพรพิลอะคริลาไมด์บนพอลิเมอร์เมมเบรนเพื่อ
ควบคุมการซึมผ่านของแก๊สสำหรับยืดอายุผลิตผลสด  
(วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565) 

(8) กรรมวิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนทองคำด้วยวิธี
ทางชีวภาพ โดยใช้สารสกัดจากโปรตีนกาวไหมชนิด
ซิลค์เซริซินและเทคนิคการฉายแสงยูวี เพื่อใช้สำหรบั
งานด้านชีวการแพทย์ 
(วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565) 

(9) กรรมวิธีการสกััดผงนาโนไฮดรอกซีแอปาไทต์จากเกล็ดปลา 
(วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565) 

(10) กระบวนการขึ ้นรูปวัสดุก ันกระแทกจากโฟมยาง
ธรรมชาติสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตผลสด 
(วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565) 

3.  ลิขสทิธิ์ (13 ผลงาน) 3.  ลิขสทิธิ์ (19 ผลงาน) 
(1) โปรแกรมตรวจจับความผิดพร่องแบบสวิตซ์เปิดวงจร

สำหรับวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าอินเทอร์ลีฟบูสต์แบบสามชั้น 
(วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

(2) ชุดแจ้งเตือนเปลี่ยนตำแหน่งพันตัวจับสัญญาณความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 
(วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

(3) โปรแกรมการควบคุมฟัซซีสำหรับวงจรทบระดับ
แรงดันแบบหลายอินพุตที่มีอัตราขยายแรงดันสูง 
(วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

(4) โปรแกรมการควบคุมฟัซซีสำหรับวงจรทบระดับ
แรงดันแบบสวิตช์เดียวที่มีอัตราขยายแรงดันสูง 
(วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

(5) รหัสชุดคำสั่งควบคุมแผงวงจร พร้อมบันทึกค่าออกซิเจน
ที่มีความสามารถในการสูบน้ำ 4 บ่อ 
(วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

(1) โปรแกรมจัดกลุ่มอนุกรมเวลาโดยใช้ตัวแทนอนุกรม
ที่สกัดจากการเรียนรู้เชิงลึก  
(วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

(2) โปรแกรมจำแนกประเภทข้อมูลไม่สมดุลด้วยขั้นตอน
วิธีเชิงพันธุกรรมที่มีการเริ่มต้นใหม่ 
(วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

(3) โปรแกรมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อคาดการณ์ผลผลิต
ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์  
(วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

(4) โปรแกรมวิเคราะห์รูปแบบสภาวะแล้งด้วยข้อมูล 
การรับรู้ระยะไกลและเครื่องอนุมาน  
(วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

(5) เครื่องให้อาหารอัตโนมัติระบบพลังงานแสงอาทิตย์  
พร้อมระบบการรายงานผลบันทึกค่าน้ำหนักอาหาร
สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
(วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
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(6) รหัสชุดคำสั่งควบคุมแผงวงจร พร้อมบันทึกค่าออกซิเจน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้า ที่มีความสามารถ
ในการสูบน้ำ 2 บ่อ 
(วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

(7) รหัสชุดคำสั ่งควบคุมแผงวงจร พร้อมบันทึกค่า
ออกซิเจน ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำ
ไฟฟ้า ที่มีความสามารถในการสูบน้ำ 1 บ่อ 
(วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

(8) รหัสชุดคำสั่งควบคุมแผงวงจร พร้อมบันทึกค่าออกซิเจน 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีความสามารถในการ
สูบน้ำ 4 บ่อ 
(วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

(9) รหัสชุดคำสั่งควบคุมแผงวงจร พร้อมบันทึกค่าออกซิเจน 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีความสามารถในการสูบน้ำ 1 บ่อ 
(วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

(10) รหัสชุดคำสั่งควบคุมแผงวงจร พร้อมบันทึกค่าความเป็น
กรด-ด่าง อุณหภูมิน้ำ อุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ 
(วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

(11) ซอร์ฟแวร์สำหรับประมวลผลภาพแบบเลเซอร์สเปกเคิล
คอนทราสต์ 
(วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564) 

(12) แอพพลิเคชั่นสมุนไพรต้านปรสิต 
(13) คู่มือสมุนไพรต้านปรสิต 

(6) โปรแกรมระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  
(วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 

(7) โปรแกรมการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อพยากรณ์เหตุการณ์
เอลนีโญและลานีญาด้วยเทคนิคแอลเอสทีเอ็ม 
(วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 

(8) โปรแกรมวิเคราะห์รูปแบบอนุกรมเวลาด้วยขั้นตอน
วิธีไดนามิกไทม์วอร์ปปิงและการเทียบค่าเคลื่อนที่ 
(วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 

(9) โปรแกรมสร้างฟอร์มโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
(วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565) 

(10) โปรแกรมควบคุมหลอดแอลอีดีส่องสว่างสำหรับการ
ปลูกผักในโรงเรือน 
(วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565) 

(11) โปรแกรมควบคุมอณหภูมิสำหรับเครื ่องอบเมล็ด
ข้าวโพดโดยใช้ลมร้อน 
(วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565) 

(12) โปรแกรมควบคุมปริมาณออกซิเจนในน้ำอัตโนมัติ 
(วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565) 

(13) โปรแกรมการคำนวณค่าสมรรถนะของผลการตอบสนอง
พลว ัตเม ื ่อม ีการเปล ี ่ยนแปลงส ัญญาณขาเข้า 
แบบขั้นบันได 
(วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565) 

(14) โปรแกรมการคำนวณค่าสมรรถนะของผลการ
ตอบสนองพลวัตเมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงสัญญาณ
โหลดแบบขั้นบันได 
(วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565) 

(15) โปรแกรมการบรรเทาการขาดเสถียรภาพของระบบ
ไฟฟ้ากำลังเอซีเป็นดีซีที ่มีโหลดกำลังไฟฟ้าคงตัว 
ด้วยลูปป้อนไปหน้า 
(วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565) 

(16) โปรแกรมการทำนายจุดขาดเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
กำลังเอซีเป็นดีซีที่มีโหลดกำลังไฟฟ้าคงตัว 
(วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565) 

(17) โปรแกรมการวิเคราะห์หาค่าอัตราการขยายป้อนกลับ
ของระบบไฟฟ้ากำลังบนเครื่องบินด้วยทฤษฎีบทค่าเจาะจง 
(วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565) 

(18) โปรแกรมการออกแบบลูปป้อนไปหน้าของระบบไฟฟ้า
กำลังเอซีเป็นดีซีที่มีโหลดกำลังไฟฟ้าคงตัวด้วยอัลกอรทิมึ
การค้นหาแบบตาบูเชิงปรับตัว 
(วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565) 

(19) โปรแกรมการออกแบบสมการการสร้างเสถียรภาพ
เชิงปรับตัวของระบบไฟฟ้ากำลังบนเครื่องบินด้วย
อัลกอริทึมการค้นหาแบบตาบูเชิงปรับตัว 
(วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565) 

4.  ความลบัทางการค้า (4 ผลงาน) 4.  ความลบัทางการค้า 
(1) การใช้เทคนิค ARMS-PCR ในการตรวจสอบ SNPs 

ของยีน TG5 ที่ส่งผลต่อปริมาณไขมันแทรก และ 
ยีน CAPN 1 ที่ส่งผลต่อความนุ่มเนื้อในโคเนื้อ 
(วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564) 

(2) สูตรน้ำยาเคลือบผ้าที่มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียและ
กันยูวี Siri-1 
(วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

(3) สารสกัดดีเอ็นเอจากใบอินทผลัมและพืชตระกูลปาล์ม 
(วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564) 

(4) สูตรน้ำยาและการตรวจพิสูจน์เพศต้นอินทผลัมด้วย
เทคนิค LAMP 
(วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564) 

             ไม่ม ี
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5. เครื่องหมายการค้า (10 ผลงาน) 5. เครื่องหมายการค้า 

(1) CORDYXTAR (วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564)  
จำนวน 4 รายการ (4 ผลงาน) 
- CORDYXTAR จำพวกท่ี 3 

รายการท่ี 1 สารสกัดจากสมุนไพรใช้เป็น
เครื่องสำอาง 

- CORDYXTAR จำพวกที ่5 
รายการท่ี 1 ชาสมุนไพรใช้บำรุงร่างกาย
รายการท่ี 2 อาหารเสริมทำจากสมุนไพร
รายการท่ี 3 ชาสมุนไพรใช้ในทางการแพทย์ 

- CORDYXTAR จำพวกที ่29 
รายการท่ี 1 อาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพร
เป็นหลัก 

- CORDYXTAR จำพวกที ่30 
รายการท่ี 1 เครื่องดื่มชาผสมสมุนไพรที่ไม่ใช้
ทางการแพทย์  
รายการท่ี 2 ชาชงสมุนไพรไม่ใช้ทางการแพทย์ 

(2) Smooth beef 
(3) ประกายทอง 
(4) วันผ้าไทย 
(5) Vn (VASNA) 
(6) SeleXX 
(7) ฮากัน 

             ไม่ม ี

6.   ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ 6.   ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ 
6.1 ทรัพย์สินทางปัญญาที่นำออกสู่เชิงพาณิชย์แล้ว 

(จำนวน 15 ผลงาน) 
(1) อนุญาตให้ใช้สิทธิ เรื ่อง ผลิตภัณฑ์โมโนโคลนัล

แอนติบอดีต่ออสุจิเพศผู ้ของโค และกระบวนการ
ผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่ออสุจิเพศผู ้ของโค
ดังกล่าว (ลงนามสัญญาวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ให้กับ บริษัท วาว อินโนเทค จำกัด ได้รับค่าเปิดเผย
เทคโนโลยีจำนวน 700,000 บาท  

(2) แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ แก่โรงพยาบาล
มหาราช นครราชสีมา มูลค่า 100,000 บาท วันที่ 25 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 

(3) ติดตั้งเครื่องกำจัดตะกรันในน้ำบาดาล แก่ บริษัทหัวทะเล 
โลจิสติก จำกัด เพื ่อการวิจัยและพัฒนาต่อยอด  
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

(4) ส่งมอบเครื ่องฟอกอากาศและกำจัดฝุ ่น PM 2.5 
ให ้แก ่ม ูลน ิธ ิราชประชาน ุเคราะห์ ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ กทม. วันที่ 5 
มีนาคม พ.ศ. 2564 

(5) ติดต้ังเครื่องฟอกอากาศและกำจัดฝุ่น PM 2.5 ให้แก่
โรงพยาบาลศ ิร ิ ราช เพ ื ่อ ใช ้ประโยชน ์ภายใน
โรงพยาบาล วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

(6) ติดต ั ้ งเคร ื ่องกำจ ัดเช ื ้อไวร ัสและกรองอากาศ 
ด้วยระบบโคโรน่าดิสชาร์จ โรงพยาบาลสูงเนิน  
มูลค่า 500,000 บาท วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

(7) ส่งมอบห้องคัดกรองผู ้ป ่วยติดเชื ้อความดันบวก  
แก่เรือนจำกลางคลองไผ่ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

(8) ส่งมอบห้องคัดกรองผู ้ป ่วยติดเชื้ อความดันบวก  
แก่โรงพยาบาลมหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี  
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

(9) ส่งมอบห้องคัดกรองผู ้ป ่วยติดเชื ้อความดันบวก  
แก่เรือนจำกลางนครราชสีมา วันที่ 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 

6.1 ทรัพย์สินทางปัญญาที่นำออกสู่เชิงพาณิชย์แล้ว 
(จำนวน 9 ผลงาน) 
(1) ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง มูลค่า 370,910 บาท 
(2) กระบวนการผลิตไคโตซานโอลิโกแซคคาไรด์ (CHOS) 

มูลค่า 400,000 บาท 
(3) กระบวนการผลิตบิสมัสเฟอร์ไรต์ (Bismuth ferrite, 

BiFeO3) แบบขั ้วฟ ิล ์มบางสำหรับตัวเก ็บประจุ
ยิ่งยวด มูลค่า 300,000 บาท 

(4) เทคนิค ARMS-PCR ในการตรวจสอบ SNPs ของ 
ยีน TG5 ที่ส่งผลต่อปริมาณไขมันแทรก และยีน CAPN 1 
ที่ส่งผลต่อความนุ่มเนื้อในโคเนื้อ มูลค่า 300,000 บาท 

(5) การพัฒนาอาหารที่เป็นยาและผลิตภัณฑ์ยาจากลูทีน
ที ่สกัดได้จากรังไหมเหลืองและอนุพันธ์ขนาดเล็ก 
ของโปรตีน มูลค่า 170,000 บาท 

(6) อนุญาตให้ใช้สิทธิ เรื่อง ซอฟต์แวร์การจัดการงาน 
CWIE v-1 มูลค่า 150,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

(7) อนุญาตให้ใช้สิทธิ เรื่อง ซอฟต์แวร์การจัดการงาน 
CWIE v-1 มูลค่า 150,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(8) วัสดุ Lyophilized Monoclonal Antibodies มูลค่า
68,474.90 บาท 

(9) ระบบวัดค่าคุณภาพน้ำแบบจุ่มตลอดเวลา พร้อมระบบ
การรายงานผลบันทึกค่าและสั่งการเปิด-ปิดเครื่อง
เติมอากาศในน้ำ มูลค่า 147,000 บาท 
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ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
(10) ส่งมอบห้องคัดกรองผู ้ป ่วยติดเชื ้อความดันบวก  

แก่โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ วันที่ 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 

(11) ส่งมอบห้องคัดกรองผู ้ป ่วยติดเชื ้อความดันบวก  
แก่โรงพยาบาลนาสะไมย วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 
2564 

(12) ส่งมอบห้องคัดกรองผู ้ป ่วยติดเชื ้อความดันบวก 
แก่เทศบาลเมืองสมุทรปราการ วันที่ 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 

(13) ติดตั้งเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ปลาน ิลแปลงใหญ ่  บ้ านว ังม ่วง อ .โนนส ูง จ .
นครราชสีมา วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 

(14) เทคนิค ARMS-PCR ในการตรวจสอบ SNPs ของยีน 
TG5 ที่ส่งผลต่อปริมาณไขมันแทรก และยีน CAPN 1 
ที่ส่งผลต่อความนุ่มเนื้อในโคเนื ้อ มูลค่า 300,000 
บาท วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

(15) ระบบวัดค่าคุณภาพน้ำแบบ ณ เวลาจริง พร้อม
บันทึกค่าและสั่งการเปิด-ปิดเครื่องให้อากาศในน้ำ 
มูลค่า 150,000 บาท วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 

6.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่นำออกสู่เชิงพาณิชย์ที่อยู่ระหว่าง  
     ดำเนินการ (จำนวน 3 ผลงาน) 

(1) ชุดเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ แก่บริษัทปลานิล
แปลงใหญ่วังม่วง จำกัด ราคา 44,000 บาท/เครื่อง 
จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท 

(2) การผลิตบิสมัสเฟอร์ไรต์ (Bismuth ferrite, BiFeO3) 
แบบขั้วฟิล์มบางสำหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวด มูลค่า 
300,000 บาท ร่วมกับ บริษัท บริษัท อีคิว เทค  
เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 

(3) การศึกษาวิจัยทางคลินิคในเทคโนโลยีเรื่อง ซีเมนต์
เชื ่อมกระดูกชนิดไบฟาซิคแบบฉีดเพื ่อใช้ในการ
ทดแทนกระดูก มูลค่า 10,000,000 บาท ร่วมกับ 
บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 

 

7. ผลงานด้านซอฟต์แวร์ที่นำไปใช้งานได้ (ไม่ยื่นจดทะเบียน
 ทรัพย์สินทางปัญญา)  

7. ผลงานด้านซอฟต์แวร์ที่นำไปใช้งานได้ (ไม่ยื่นจดทะเบียน
 ทรัพย์สินทางปัญญา)  

             ไม่มี              ไม่ม ี

ที่มา : เทคโนธานี 
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2.4  รางวัลที่ไดร้ับในระดับชาติหรือนานาชาติของหน่วยงาน/บุคลากร 

หน่วยงาน จำนวน รางวัล/ผลงาน 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 13 1) อันดับ 7 ของไทย และกลุ่มอันดับที่ 801-1,000 ของโลก จากการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2022 กลุ่มสาขาวิชา Engineering 
(World University Rankings 2022 by subject: Engineering) โดย Times 
Higher Education (THE) (6 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

  2) อันดับ 7 ของไทย และอันดับ 351-400 ของโลก จากการจัดอ ันดับ
มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี ค.ศ. 2022 
(Emerging Economies University Rankings 2022) โดย Times Higher 
Education (THE) (19 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

  3) อันดับ 3 ของไทย และอันดับ 75 ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 956 แห่ง 
ที่เข้าร่วมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2021 (UI GreenMetric 
World University Ranking 2021) โดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University 
of Indonesia: UI) (15 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

  4) อันดับ 10 ของไทย อันดับ 359 ของเอเชีย และอันดับ 1,433 ของโลก  
จากผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก (2022 Ranking Web of 
Universities) โดย Webometrics (3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) 

  5) อ ันด ับ 2 ของไทย และอ ันด ับ 351-400 ของโลก จากการจ ัดอ ันดับ
มหาวิทยาลัยที่มีอายนุ้อยกว่า 50 ปี ประจำปี 2022 (THE Young University 
Rankings 2022) โดย Times Higher Education (THE)  (15 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565) 

  6) รางวัล “สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 
พ.ศ. 2565” จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในงานประชุมวิชาการ 
ควอท. ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 

  7) อันดับ 2 ของไทย ในสาขาวิชาที่ดีที่สุดในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาอาคารและก่อสร้าง (Building and Construction) อันดับ 3 ของไทย  
ในสาขาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง (Civil and Structural Engineering) 
และอันดับ 548 ของโลก จากการจดัอันดับสถาบนัการศึกษาระดับอดุมศึกษาทัว่โลก 
ประจำปี 2022 (Scimago Institutions Rankings 2022) โดย SCImago Institutions 
Rankings (SIR) (22 เมษายน พ.ศ. 2565) 

  8) อันดับ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี อันดับ 6 ของไทย และอันดับ 
351-400 ของโลก  จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประจำปี 2022 
(Times Higher Education Asia University Rankings 2022) โดย Times 
Higher Education (THE) (2 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

  9) อันดับ 7 ของไทย และอันดับ 708 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ชั ้นนำของโลก ประจำปี 2022 โดย Round University Ranking (RUR)  
(8 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

  10) อันดับ 9 ร่วมของไทย และกลุ ่มอันดับ 1201-1400 ของโลก จากการ 
จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (QS World University Rankings 2023) 
โดย The Quacquarelli Symonds (QS) (9 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

  11) อันดับ 9 ของไทย อันดับ 405 ของเอเชีย และอันดับ 1348 ของโลก  
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (U.S. News & World Report 
2022 Best Global Universities Rankings) โดย U.S. News & World Report 
(15 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

  12) อันดับ 15 ร่วมของไทย และกลุ่มอันดับ 601-800 ของโลก จากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2022 (THE University 
Impact Rankings 2022) โดย Times Higher Education (THE) (17 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565) 

  13) อันดับ 6 ของไทย จากการจัดอันดับของ Nature Index 2022  โดย Nature Index 
(17 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
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หน่วยงาน จำนวน รางวัล/ผลงาน 
2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 7 1) รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ประจำปี 2564 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

และคณิตศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคใหม่ของโทโมกราฟฟี
เชิงแสงสามมิติ” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ 
ประจำปี 2564 - 2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พนมศักดิ์ มีมนต ์และ Professor Dr. Joewono Widjaja) 

  2) รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2564  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
ผลงานวิจัยเรื่อง “สารเรืองแสงอินทรีย์ในช่วงใกล้อินฟาเรดที่ตอบสนองต่อค่าพีเอช
สำหรับรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าด้วยการกระตุ ้นด้วยแสง” จากสำนักงาน 
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565 เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญญานี คำแก้ว และคณะ) 

  3) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี ประจำปี 2564 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง “เครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับผลิตเส้นใยนาโน” 
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 
2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ และคณะ) 

  4) รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ประจำปี 2564 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การควบคุมเชิงควอนตัมของระบบนิวเคลียร์
สปินด้วยอันตรกิริยาของระบบไนโตรเจนและช่องว่างในเพชร” จากสำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน) 

  5) รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2565 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
ผลงานวิจัยเรื่อง “อนุภาคนาโนพอลิเมอร์ห่อหุ้มสารประกอบเอซา – บอดิปี้ 
สำหรับใช้เป็นระบบนำส่งสำหรับการรักษามะเร็งแบบใช้แสงกระตุ ้น”  
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญญานี คำแก้ว และคณะ) 

  6) รางว ัลผลงานประด ิษฐ ์ค ิดค ้นประกาศเก ียรต ิค ุณ ประจำป ี  2565 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง “กล้องจุลทรรศน์
แบบคอมโพคอลสำหรับถ่ายภาพสามมิติ” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565 เมื ่อว ันที่ 2 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2565 (อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน) 

  7) รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี  2565 ผลงานเรื่อง “งานวิจัยขั้นแนวหน้า
ทางเคมีไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้เทคนิคเคมีไฟฟ้าในเซ็นเซอร์ตรวจวัด  
สารบ่งชี ้โรคและสารพิษในสิ ่งแวดล้อม” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้ได้รับรางวัล
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ ่นใหม่  ประจำปี พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัช งามเชื้อ) 

4. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3 1) รางวัลนักวิจ ัยดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี 2564 (สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) เมื ่อวันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2565 (รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย) 

  2) รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน ์ยงสวัสดิกุล) 

  3) รางวัลผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำปี 2563 ผลงานวิจัยเรื่อง 
“Surface Modification of Tapioca Starch by using the Chemical and 
enzymatic Method” จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ทองทา) 

5. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1 1) รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2565 สาขาการศึกษา ผลงานวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาเครื่องมือประเมินและยุทธศาสตร์เสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์” จากสำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี  2564 - 2565  
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (รองศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ และคณะ) 
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หน่วยงาน จำนวน รางวัล/ผลงาน 
6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4 1) โครงงาน “ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ : การทิ้งขยะที่สนุก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันผลกระทบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ปี 2021 ในงาน International Youth Development Virtual Conference 
(IYDVC 2021) จัดโดย Universiti Tunku Abdul Rahman ประเทศมาเลเซีย 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

  2) รางวัลดีเด่นในการประกวด Thailand Energy Award 2020 และ 2021 
ด้านพลังงานสร้างสรรค์ จากผลงานชุดตรวจวัดประสิทธิภาพมอเตอร์
เหนี่ยวนำแบบ 3 เฟสด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบพกพา จากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื ่อวันที ่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
(รองศาสตราจารย์ ดร.กีรต ิชยะกุลคีรี) 

  3) รางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) โดย Accreditation 
Board for Engineering and Technology (ABET) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการประชุมเชิงว ิชาการเพื ่อเผยแพร่องค์ความรู ้และแนวปฏิบัต ิท ี ่ดี  
ในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก  ABET 
จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 

  4) รางวัลผลงานวิจ ัยระดับดี  ประจำปี 2565 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย ผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบระบายน้ำแนวดิ่ง
สำหรับถมบ่อโคลน ในเหมืองแม่เมาะ” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี  2564 - 2565 เมื ่อว ันที่  2 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2565 (ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข, ดร.อภิชาติ สุดดีพงษ์,  
Dr. Menglim Hoy, ศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ และคณะ) 

7. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 1) รางวัลเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2565” จากสมาคม
เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
(ควอท) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) ในงานประชุมวิชาการ ควอท ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 24 
มีนาคม พ.ศ. 2565 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ สุขสุผิว) 

8. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 4 1) รางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 
จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

  2) การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ภายใต้ขอบเขต “Library 
services, Audiovisual services and Document production services” 
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2567 

  3) รางวัลระดับดีเด่น (ประเภทโปสเตอร์)  จากการนำเสนอผลงานวิชาการ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “New 
Generation Libraries: Toward House of Access” จัดโดยสำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 
เม ื ่อว ันที ่  5-7 มกราคม พ.ศ. 2565 (นายพันธ ์ว ิรา ปริญญาศรีเศวต ,  
นางสาวนงลักษณ์ จันตา และนางสุภาภรณ์ ทนสันเทียะ) 

  4) รางว ัลระด ับดี  (ประ เภทวาจา )  จากการนำ เสนอผลงานว ิชาการ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “New 
Generation Libraries: Toward House of Access” จัดโดยสำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 
เมื่อวันที่ 5-7 มกราคม พ.ศ. 2565 (นายบดินทร์ ยางราชย์, นายวิทวัฒน์ วะสุรี 
และนายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต) 

9. สถาบันวิจยัและพัฒนา 1 1) รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2564 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติ
ของสารประกอบออกไซต์ของอินเดียมและซิงค์ สำหรับการประยุกต์ใช้  
เป็นตัวนำไฟฟ้าโปร่งใสและตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง” จากสำนักงานการวิจัย
แห ่ งชาติ  ( วช . )  ในงานว ันน ักประด ิษฐ ์  ประจำปี  2564 -  2565 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ดร.อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) 

รวม 34  
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2.5 จำนวนผลงานวิจัยสถาบันที ่แล้วเสร็จในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในรอบปี  
ลำดับ เดือน/ปีทีแ่ล้วเสร็จ ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการ 

1 เมษายน 2563 การประเมินศักยภาพในการลดคาร์บอนฟุตพริ ้นท์                       
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์ 

2 มิถุนายน 2563 การศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่เนื้อโคราชของเครือข่ายเกษตรกร
ผู้เลี้ยงไก่เนื้อโคราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นายเฉลิมชัย หอมตา 

3 กันยายน 2563 ปัจจัยที ่ม ีผลต่อระยะเวลาการสำเร ็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางจรัญญา  สมอุดร 

4 กันยายน 2563 การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารเทคโนโลยีสุรนารี นางอินทิรา  นนทชัย 
5 ตุลาคม 2563 การศึกษาทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 
นางชุติมา ไชยเสน 

6 กุมภาพันธ์ 2564 การศึกษาความพึงพอใจเชิงเปรียบเทียบ ผลกระทบและ
พฤติกรรมการเรียนจากการใช้ห้องเรียน Active Learning 
ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นายพีระศักดิ์  จิ้วตั้น 

7 มีนาคม 2564 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการชำระเงินผ่านระบบ Internet 
Banking สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางสาวชุติมา  เรืองกระโทก 

8 ตุลาคม 2564 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศของมหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี กรณีสภาวการณ์ไม่ปกติ 

นายสมจิน  เปียโคกสูง 

9 ตุลาคม 2564 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี 

ดร.พันทิพา  อมรฤทธิ์ 

10 มกราคม 2565 ความคุ้มค่าของน้ำดื่มสวัสดิการ และเปรียบเทียบกับซ้ือน้ำดื่ม 
ของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นายกฤตธัช  อันชื่น 

11 มถิุนายน 2565 ปัจจัยและแนวทางในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ
พนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางสาวศรีวิสา  ตลับทอง 

12 กันยายน 2565 การว ัดค ุณภาพการบร ิการห ้องสม ุดมหาว ิทยาลัย
เทคโนโลย ีส ุรนาร ีด ้วยการว ิ เคราะห ์ความสำคัญ 
ความคาดหวัง และการรับรู้ต่อการบริการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  
เถื่อนนาดี   
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดเป้าหมาย/Milestone ของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวัง  

ในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 

 
เป้าหมายการดำเนินงานของอธกิารบดี รายละเอียดเป้าหมาย/Milestone 

1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE World University 
Rankings and Impact Rankings 

 

1.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE World 
University Rankings 

เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 : อันดับ 1201+ ของโลก อันดับ 5 
ของประเทศ อันดับ 2 ของประเทศด้าน Sci & Tech. 
ข้อมูลประกอบการรายงานผล : 
1) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย THE World 

University Rankings  
2) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยสถาบันจัด

อันดับอื่น ๆ (สำหรับติดตาม) 
3) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียโดย 

THE World University Rankings และโดยสถาบัน
จัดอันดับอื่น ๆ (สำหรับติดตาม) 

4) ผลการจัดอันดับรายสาขาวิชา (By Subjects) โดย 
THE World University Rankings และโดยสถาบัน
จัดอันดับอื่น ๆ (สำหรับติดตาม) 

ไตรมาสท่ี 1 : 1) การประชุมร่วมกันของรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง 
(อย่างน้อย 1 ครั ้ง) เพื ่อวิเคราะห์ผลการจัดอันดับล่าสุดและ
กำหนดยุทธศาสตร์/แนวทางการในดำเนินงาน เพื่อให้ผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโดย Times Higher Education (THE) World 
University Rankings และโดยสถาบันจัดอันดับอื่น  ๆดีขึ้น  

2) การออกระเบียบ/ประกาศใหม่และการปรับปรุงระเบียบ/ประกาศ
เดิมที ่ เก ี ่ยวข้องกับด้านการจัดการเร ียนการสอน การวิจัย  
การบริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
(ที่ส่งผลต่อการจัดอันดับที่สูงขึ้น) ให้ทันสมัย ไม่น้อยกว่าปีละ  
5 ระเบียบ/ประกาศ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 เป็นต้นไป 

3) การจัดกิจกรรม (เช่น การจัดสัมมนา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดประชุม Retreat ฯลฯ) เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี (ที่ส่งผลต่อการจัดอันดับที่สูงขึ้น) ไม่น้อยกว่าปีละ  
5 กิจกรรม โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 เป็นต้นไป 

ไตรมาสท่ี 2 : 1) การประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเพื ่อการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับโลก (อย่างน้อย 1 ครั้ง) เพื่อรวบรวม
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่จะบันทึกลงในระบบการจัดอันดับ
มหาว ิทยาล ัยโลกของ Times Higher Education (THE) 
World University Rankings สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลกในปี ค.ศ. 2023 

2) การดำเนินงานตาม Milestone ข้อ 2) และข้อ 3) ของไตรมาสท่ี 1 
ไตรมาสท่ี 3 : 1) การรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของสถาบันจัด

อันดับอื่น  ๆท่ีเทียบเคียงกับ THE World University Rankings 
เช่น QS, RUR หรือ U-Multirank รวมถึง รายงานผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชียและผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับสาขาวิชา โดยเปรียบเทียบระหว่างผลการ
จัดอันดับในปีล่าสุดกับผลการจัดอันดับในรอบ 3-5 ปีท่ีผ่านมา 

2) การดำเนินงานตาม Milestone ข้อ 2) และข้อ 3) ของไตรมาสท่ี 1 
ไตรมาสท่ี 4 : 1) การรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times 

Higher Education (THE) World University Rankings ประจำป ี
ค.ศ. 2023 (ประกาศผลช่วงประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน)  

2) การดำเนินงานตาม Milestone ข้อ 2) และข้อ 3) ของไตรมาสท่ี 1  
1.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Impact 

Rankings 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 : การสร้างยุทธศาสตร์ THE Impact 
Rankings ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.0  
จากคะแนนเต็ม 5.0 
ข้อมูลประกอบการรายงานผล : 
1) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย THE Impact Rankings  
2) คะแนน SDGs แต่ละด้านของมหาวิทยาลัยที่ประกาศ

โดย THE 

ไตรมาสท่ี 1 : 1) การประชุมร่วมกันของรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(อย่างน้อย 1 ครั ้ง) เพื ่อวิเคราะห์ผลการจัดอันดับ THE 
Impact Rankings ล่าสุดและวิเคราะห์ข ้อมูลสำหรับการ
จัดหาแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ด้าน SDGs ท่ีสำคัญและ
ตรงกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย  

2) จ ัดต ั ้ งคณะทำงานเพื่ อกำหนดย ุทธศาสตร์  THE Impact 
Rankings ของมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าท่ีในการวิเคราะห์ข้อมูล 
SDGs ทั้ง 17 ด้านในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อศึกษาแนวทางการ
กำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ไตรมาสท่ี 2 : 1) คณะทำงานการจัดกิจกรรม (เช่น การจัดสัมมนา การจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประชุม Retreat ฯลฯ) เพื่อ
กำหนดประเด็น SDGs ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยเริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 เป็นต้นไป 

2) คณะทำงานรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อที่ประชุมร่วมกันของ
รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด SDGs ที่เป็น
ยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ไตรมาสท่ี 3 : 1) คณะทำงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ THE Impact Rankings ของ
มหาวิทยาลัย ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อศึกษาข้อมูล
เปรียบเทียบระหว่างผลการจัดอันดับในปีล่าสุดกับผลการจัด
อันดับในรอบ 3-5 ปีที ่ผ ่านมา และกำหนดยุทธศาสตร์ท่ี
เหมาะสมต่อมหาวิทยาลัย 

2) คณะทำงานรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อท่ีประชุมร่วมกันของ
รองอธ ิการบดีฝ ่ายต ่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องเพ ื ่อกำหนดแผน
ดำเนินการ กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและหน่วยงานรับผิดชอบ 
เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ในด้าน SDGs ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ไตรมาสท่ี 4 : 1) คณะทำงานมีระบบติดตามและให้การสนับสนุนการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ในด้าน SDGs ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยผ่าน
ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

2) คณะทำงานมีระบบบริหารจัดการสารสนเทศการพัฒนางาน
ด้าน Impact Rankings ของมหาว ิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย  

2. ผลสัมฤทธ ิ ์ของน ักศ ึกษา/ศ ิษย ์ เก ่าด ้านความเป็น
ผู ้ประกอบการ (Student/Alumni Entrepreneurial 
Achievement) 

 

2.1 การได้งานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 : รุ่นปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับรุ่นปีการศึกษา 2562 
ข้อมูลประกอบการรายงานผล  : 
ข้อมูลจากผลการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของ
ผู้สำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ แบบสำรวจในช่วงพิธี
รับพระราชทานปริญญาบัตร และการโทรศัพท์สอบถาม
บัณฑิตเพิ่มเติม 

ไตรมาสท่ี 1 : 1) รายงานผลการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู ้สำเร็จ
การศึกษา ในรุ่นปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

2) รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ
ไตรมาสท่ี 2 : 1) รายงานผลการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู ้สำเร็จ

การศึกษา ในรุ่นปีการศึกษาล่าสุด (ถ้ามี) 
2) รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื ่น ๆ 

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ไตรมาสท่ี 3 : 1) รายงานผลการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู ้สำเร็จ

การศึกษา ในรุ่นปีการศึกษาล่าสุด (ถ้ามี) 
2) รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื ่น ๆ 

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ไตรมาสท่ี 4 : 1) รายงานผลการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู ้สำเร็จ

การศึกษา ในรุ่นปีการศึกษาล่าสุด (ถ้ามี) 
2) รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื ่น ๆ 

เพิ่มเติม (ถ้ามี)  
2.2 เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 : รุ่นปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับรุ่นปีการศึกษา 2562 
ข้อมูลประกอบการรายงานผล  : 
ข้อมูลจากผลการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของ
ผู้สำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ แบบสำรวจในช่วงพิธี
รับพระราชทานปริญญาบัตร และการโทรศัพท์สอบถาม
บัณฑิตเพิ่มเติม 
 

ไตรมาสท่ี 1 : 1) รายงานเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี จาก
ผลการสำรวจข ้อม ูลภาวะการมีงานทำของผู ้สำเร็จ
การศึกษา ในรุ่นปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

2) รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
ไตรมาสท่ี 2 : 1) รายงานเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี จาก

ผลการสำรวจข ้อม ูลภาวะการมีงานทำของผู ้สำเร็จ
การศึกษา ในรุ่นปีการศึกษาล่าสุด (ถ้ามี) 

2) รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
เพิ่มเติม (ถ้ามี)  
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 ไตรมาสท่ี 3 : 1) รายงานเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี จาก

ผลการสำรวจข ้อม ูลภาวะการมีงานทำของผู ้สำเร็จ
การศึกษา ในรุ่นปีการศึกษาล่าสุด (ถ้ามี) 

2) รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

ไตรมาสท่ี 4 : 1) รายงานเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี จาก
ผลการสำรวจข ้อม ูลภาวะการมีงานทำของผู ้สำเร็จ
การศึกษา ในรุ่นปีการศึกษาล่าสุด (ถ้ามี) 

2) รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
เพิ่มเติม (ถ้ามี)  

2.3 จำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 : เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง (ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2564) 
ข้อมูลประกอบการรายงานผล  : 
จำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off 

ไตรมาสท่ี 1 : 1) รายงานจำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off  
2) รายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มเมื่อสิ้นไตรมาสท่ี 4 

ไตรมาสท่ี 2 : 1) รายงานจำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off  
2) รายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มเมื่อสิ้นไตรมาสท่ี 4 

ไตรมาสท่ี 3 : 1) รายงานจำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off  
2) รายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มเมื่อสิ้นไตรมาสท่ี 4 

ไตรมาสท่ี 4 : 1) รายงานจำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off  
2) รายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มเมื่อสิ้นไตรมาสท่ี 4  

2.4 จำนวน Investment Fund ท ี ่ เก ิดจาก 
Student/Alumni Startup/Spin-off   

เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 : เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง (ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2564) 
ข้อมูลประกอบการรายงานผล  : 
จำนวน Investment Fund ที่เกิดจาก Student/Alumni 
Startup/Spin-off  

ไตรมาสท่ี 1 : 1) รายงานจำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off  
2) รายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มเมื่อสิ้นไตรมาสท่ี 4 

ไตรมาสท่ี 2 : 1) รายงานจำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off  
2) รายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มเมื่อสิ้นไตรมาสท่ี 4 

ไตรมาสท่ี 3 : 1) รายงานจำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off  
2) รายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มเมื่อสิ้นไตรมาสท่ี 4 

ไตรมาสท่ี 4 : 1) รายงานจำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off  
2) รายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มเมื่อสิ้นไตรมาสท่ี 4  

3. ความสามารถในการหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองด้าน
งบประมาณ 
เป้าหมายปี พ.ศ. 2565 : รายได้รวมทั้งหมด (ยกเว้นใน
ส่วนของงบประมาณแผ่นดิน) ได้แก่ (1) รายได้จากการ
จัดการศึกษา (2) รายได้จากสินทรัพย์และอื่น ๆ และ  
(3) ผลประกอบการของหน่วยวิสาหกิจ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2564 
ข้อมูลประกอบการรายงานผล  : 
1) รายได้จากการจัดการศึกษา 
2) รายได้จากสินทรัพย์และอื่น ๆ  
3) ผลประกอบการของหน่วยวิสาหกิจ  

 

ไตรมาสท่ี 1 : รายงานข้อมูลที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งหมด (ยกเว้นในส่วนของ
งบประมาณแผ่นดิน) ได้แก่ (1) รายได้จากการจัดการศึกษา  
(2) รายได้จากสินทรัพย์และอื่น ๆ และ (3) ผลประกอบการของ
หน่วยวิสาหกิจ รวมถึงรายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มเมื่อสิ้น
ไตรมาสท่ี 4 

ไตรมาสท่ี 2 : รายงานข้อมูลที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งหมด (ยกเว้นในส่วนของ
งบประมาณแผ่นดิน) ได้แก่ (1) รายได้จากการจัดการศึกษา  
(2) รายได้จากสินทรัพย์และอื่น ๆ และ (3) ผลประกอบการของ
หน่วยวิสาหกิจ รวมถึงรายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มเมื่อสิ้น
ไตรมาสท่ี 4 

ไตรมาสท่ี 3 : รายงานข้อมูลที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งหมด (ยกเว้นในส่วนของ
งบประมาณแผ่นดิน) ได้แก่ (1) รายได้จากการจัดการศึกษา  
(2) รายได้จากสินทรัพย์และอื่น ๆ และ (3) ผลประกอบการของ
หน่วยวิสาหกิจ รวมถึงรายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มเมื่อสิ้น
ไตรมาสท่ี 4 

ไตรมาสท่ี 4 : รายงานข้อมูลที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งหมด (ยกเว้นในส่วนของ
งบประมาณแผ่นดิน) ได้แก่ (1) รายได้จากการจัดการศึกษา  
(2) รายได้จากสินทรัพย์และอื่น ๆ และ (3) ผลประกอบการของ
หน่วยวิสาหกิจ รวมถึงรายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มเมื่อสิ้น
ไตรมาสท่ี 4 
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1. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการ
ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

2. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ตามกรอบการ
ประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย 
4.1 ผลการดำเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องเชิงนโยบาย 
4.2 ผลการดำเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องอ่ืน ๆ ที่มิใช่เรื่องเชิงนโยบาย ประกอบด้วย การดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยตามประเด็นมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภา
มหาวิทยาลัย (คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และจริยธรรม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) 

 

 

 

 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์) ที่ปรึกษา 
 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์  สุคำภา) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นางสาวพรประภา ดวงกางเงาะ) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง) 
 
 
 
 
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 120 เล่ม  
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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/จัดทำรายงาน 

ผลิต/รูปเล่ม 
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