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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564      
ซึ่งต่อเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 โดยเป็นแผนแบบมุ่งเน้น
ผลงาน มุ่งเน้นการเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ได้ให้ความส าคัญ 
กับความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนที่เกิดจาก
การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชนภูมิภาคโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ภาครัฐและภาคเอกชน และรวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาคม
ของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ โดยเนื้อหาในแผนได้ให้ความส าคัญในการก าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ชัดเจน มีความสอดคล้องเชื่อมโยงจากระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับพันธกิจ และสามารถน าไป
ถ่ายทอดต่อไปได้ถึงระดับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ เป้าประสงค์สุดท้ายของแผนได้มุ่งให้มหาวิทยาลัยสู่ 
ความเป็นเลิศ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนสมดุล การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการ
มุ่งเน้นในบทบาทการเป็นที่พ่ึงของสังคม โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2559 ได้อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระยะที่  1 2 
(พ.ศ. 2560-2564)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนจากทุกภาคส่วนทั้งจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการร่วมคิด ร่วมริเริ่ม และร่วมด าเนินการจนกระทั่งการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

กันยายน 2559  
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีการด าเนินงาน

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) จัดท าขึ้นโดยมี
การพัฒนาอย่างบูรณาการในลักษณะองค์รวม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีเป้าประสงค์หลักไปในทิศทางเดียวกัน มียุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับ มีตัวชี้วัดหลักที่วัดได้จริง โดยในการน าแผนลงสู่การปฏิบัติจะต้องมีการขับเคลื่อนแผนที่
เหมาะสม ตลอดจนต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เห็นผลเป็น
รูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกระบวนการ PDCA โดยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ผ่านประชาพิจารณ์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และ
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยภาพรวม
การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
สรุปดังนี้ 
วิสัยทัศน์   

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
พันธกิจ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และปัญญาคู่คุณธรรม ให้บริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ภารกิจ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจหลัก 5 ประการ ได้แก่ 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของการพัฒนาประเทศ 

2. วิจัย ค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการน าผลการวิจัย
และพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

3. ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ประเทศไทยพ่ึงพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาได้มากขึ้น 

4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
5. ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและ

วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



ค 

เป้าประสงค์หลักของการพัฒนา 
1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
3. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่งให้บริการด้านการปรับแปลง   

ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ 
4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
5. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ และแนวทาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 8 มาตรการ  
  49 แนวทาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและ  
  นานาชาติ ประกอบด้วย 4 มาตรการ 23  แนวทาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา 
   เทคโนโลยี และการบริการวิชาการเพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคม ประกอบด้วย  
                      4 มาตรการ 22  แนวทาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ประกอบด้วย 2 มาตรการ 8 แนวทาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล  
   ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 มาตรการ 61 แนวทาง  
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ตัวช้ีวัดหลักแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์หลัก/ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์หลัก : การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1. จ านวนรางวัลที่ได้รับในระดับชาติ/นานาชาติ  
(ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป) 

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงาน (นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา/
อาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีศึกษาต่อ)  

ฝ่ายวางแผน 

3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

ฝ่ายวางแผน 

4. เงินเดือนแรกเริ่มของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า 
ภายใน 1 ปี  

ฝ่ายวางแผน 
 

5. ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 

6. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
ในระดับชาติ และนานาชาติ 

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 

7. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัย
รับเข้า (Exchange Student Inbound) 

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 

8. จ านวนนักศึกษา มทส. แลกเปลี่ยนเดินทางไปต่างประเทศ 
(Exchange Student Outbound) 

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติ 
และนานาชาติ 

เป้าประสงค์หลัก : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
9.  จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS  

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 

10. จ านวนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติ
และระดับชาติที่มี Impact Factor หรือปรากฏในฐานข้อมูล
ตามประกาศของ สกว. และ สกอ. และสิทธิบัตรการประดิษฐ์
(นับทุก Application)  

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 

11. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลสากล  

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 



จ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์หลัก/ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1  ควำมน ำ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
สุรนารีระยะยาว 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2555-2564 เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2555-2559 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
พ.ศ. 2560-2564 ต่อไป 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในช่วง พ.ศ.  2555-2559
สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ อาทิ ด้านการจัดการเรียนการสอน การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ  การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ การเผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านความเป็นนานาชาติ ตลอดจนการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการซึ่งความส าเร็จดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น 

การได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินในภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ในระดับดีมาก โดยเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยของรัฐและอันดับ 2 ในระดับประเทศ  

การได้รับการจัดอันดับคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วโลกโดย WEBOMETRICS  
เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
อันดับ 6 ของประเทศไทย 

การได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบัน 
อุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ได้รับการประเมินคุณภาพระดับดีเยี่ยม (อันดับ 1 ของประเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพระดับ 
ดีมาก (อันดับ 2 ของประเทศ) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาระดับดีมาก (อันดับ 3 ของประเทศ) สาขาวิชา
เคมีระดับดีมาก (อันดับ 4 ของประเทศ)  

การได้รับการจัดอันดับหรือประกาศผล “The 2016 University Web Rankings: Top 200 
Universities in the World” หรือเว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลกท่ีมีการสืบค้นและเข้าชมมาก
ที่สุดจาก International Colleges & Universities (4ICU.org) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อยู่ในอันดับ 9 ของประเทศไทย 

การได้รับการจัดอันดับศักยภาพทางวิชาการมหาวิทยาลัยโลก 2,000 อันดับ ประจ าปี ค.ศ. 
2015-2016 หรือ University Ranking by Academic Performance (URAP) ซึ่งเป็นการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง 
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(Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้รับการจัดอันดับ 10 ของประเทศไทย และอันดับ 1,385 ของโลกโดยอยู่ใน    
กลุ่ม B+ 

การได้รับการอันดับมหาวิทยาลัยสี เขียว ประจ าปี  2015 (UI Green Metric World 
University Ranking 2015) โดย University of Indonesia (UI)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
อยู่ในอันดับ 52 ของโลก และอันดับ 2 ของประเทศไทย และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน า
ระดับเอเชียโดย Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจาก
ประเทศอังกฤษ ได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับเอเชีย (Times Higher Education Asia 
University Rankings 2016) 200 อันดับ ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)      
ติดกลุ่มอันดับ 161-170 ของเอเชีย อันดับ 10 ของอาเซียน และเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ย้ าภาพ
ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของไทยแห่งหนึ่งของเอเชีย และพร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 
(World Class University) 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในช่วง พ.ศ.  2560-2564 เป็นแผน        
การด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 -2549             
พ.ศ. 2550-2554 และ พ.ศ. 2555-2559  

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ที่ เริ่มปรากฏให้ เห็นได้อย่างชัดเจนตามล าดับ  อาทิ  ศตวรรษแห่ งเอเชี ย              
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าและเงินทุน การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น มีผล   
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม  การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เกิดการเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน และจากภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่าว ประเทศไทยต้อง
เผชิญและได้รับผลกระทบในหลายประการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    จากผลการศึกษาวิเคราะห์ของส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติพบว่าประเทศไทยยังมีโอกาสในการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากกระแสการเปลี่ยนแปลง 
แต่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างของประเทศหลายประการ รวมทั้งการปรับตัวเป็นเศรษฐกิจแบบ
สร้างสรรค์ (Creative Economy)  การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
ให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในกรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) จึงได้ก าหนดประเด็นหลักที่เป็นจุดเน้นส าคัญในการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมของคนและ
ระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยอัญเชิญ “ปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็น

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/asia-university-rankings-2016-results-announced
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/asia-university-rankings-2016-results-announced
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ศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กอปรกับยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มุ่งเน้นในการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของ
ประเทศ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การปฏิรูประบบอุดมศึกษา และการพัฒนาการ
อุดมศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมดุลในสังคม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมและระบบการศึกษาระดับสูงของ
ประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการวิจัยพัฒนา และการสร้างองค์
ความรู้เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ การเป็นที่พ่ึงของสังคม 
ดังนั้น ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยจึงมี
เป้าประสงค์ส าคัญท่ีจะด าเนินการ ได้แก่   

- การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
- มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
- มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่งให้บริการด้านการ      

ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ 
- ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
- มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์          

ของมหาวิทยาลัย 
ในการด าเนินการ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ 5 ประการ  

ได้แก่ 1) การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 2) การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการ
วิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการเพ่ือการเป็นที่พ่ึงของสังคม  4) การส่งเสริม
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5) การบริหารจัดการที่ดี 
มีประสิทธิภาพสูงภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย และได้ก าหนดมาตรการ
แนวทางต่าง ๆ ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องและต่อเนื่องจากการด าเนินการในช่วง
ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และได้มีประเด็นริเริ่ม
เพ่ิมเติมเพ่ือยกระดับความสามารถของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมการ
เปลี่ยนแปลง และให้สามารถพัฒนาด าเนินภารกิจไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ส าคัญที่ก าหนดไว้  

 

1.2  ข้ันตอนกำรจัดท ำแผน 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ถูกจัดท าข้ึนโดย

มีคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
ดังค าสั่งแต่งตั้งใน ภาคผนวก 1 มีการพัฒนาอย่างบูรณาการในลักษณะองค์รวม เปิดโอกาสให้ทุกภาค
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ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนสอดคล้องกับหลักอัตตาภิบาล 
(Autonomy) ได้แก่ ความเป็นอิสระของการบริหารจัดการ เสรีภาพทางวิชาการ และการรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยแผนดังกล่าวได้ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดท าแผน ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) ภายในและภายนอกโดยข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนผ่านการประชุมกลุ่มย่อยและ
การประชุมวิพากษ์ และอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส าคัญและน่าเชื่อถือ ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์และ
สังเคราะหม์าเป็นข้อมูลประกอบ ได้แก่ 

ในส่วนของเอกสำรส ำคัญจำกภำยนอก   
- (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ส่วนและมาตราที่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
- พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 
- ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
- กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
- เอกสารปฏิรูปการศึกษา รอบสอง 
- เอกสารปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
- การทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ        

(พ.ศ. 2558-2562) 
-  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 

ในส่วนของเอกสำรส ำคัญภำยใน  
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533  
- รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี โดยสภามหาวิทยาลัย (ปี 2555-2558)  
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานการประกันคุณภาพภายใน (QA)  

ของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานต่าง ๆ (ปี 2555-2557) และรายงานการประเมิน 
(QA) ของ สมศ. รอบท่ีสาม (ปี 2548) 

-   รายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
(Performance Assessment Rating Tool: PART) ปี 2555-2559 จากนโยบายของ
รัฐบาลที่จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และการจัดสรร
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งบประมาณต้องเหมาะสมสอดคล้องกับผลงานที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลให้เป็นไปตามที่ก าหนด ซึ่ง PART เป็นเครื่องมือที่ช่วยในกระบวนการจัดการ
งบประมาณให้การจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และคุ้มค่าท่ีสุด      

- รายงานประจ าปี 2555-2557 
-   รายงานการบริหารและจัดการความเสี่ยง (ปี 2555-2558) รายงานการตรวจสอบ

ภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน (ปี 2555-2558) และรายงานการตรวจสอบของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ปี 2555-2558) 

-   รายงานการวิจัยสถาบัน เช่น รายงานการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การประเมินความส าคัญของยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางที่ส าคัญตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะที่ 11 พ.ศ. 2555-2559) โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi) ฯลฯ 

เพ่ือให้การก าหนดวิสัยทัศน์ การมีเป้าประสงค์หลักไปในทิศทางเดียวกัน มียุทธศาสตร์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ มีตัวชี้วัดหลักที่วัดได้จริง สามารถน าผลไปใช้ในกระบวนการ PDCA ได้ 
มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่มีความชัดเจน ทั้งนี้ กระบวนการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้มีข้ันตอนต่าง ๆ สรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
แผนภำพที่ 1  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12  
                     (พ.ศ. 2560-2564)   



 

 
 
 
 
 

สรุปสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนาประเทศการอุดมศึกษาและการ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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บทที่ 2 
สรุปสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ  
การอุดมศึกษา และการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 
2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2.1.1. กรอบแนวคิดและหลักการ  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงต้องเผชิญกับการท้าทายที่เป็นผลลัพธ์ของโลก
ศตวรรษที่ 21 จากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งท าให้ประเทศไทยประสบสภาวะแวดล้อม
และบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษแห่งเอเชีย กระแสการรวมกลุ่มควรร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ 
การรวมกลุ่มประชากรอาเซียน การรวมกลุ่มของเอเชียตะวันออก การเปิดเขตเศรษฐกิจเสรี ความท้า
ทายของเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาผลิต
ภาพการผลิต  ความสามารถในการแข่งขัน ปัญหาคุณภาพการศึกษา ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
รวมปัญหาความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ รวมถึงปัญหาการข้ามชาติกับดักระหว่างประเทศ
รายได้ปานกลาง เป็นต้น จึงท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ  ได้แก่ 1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาน าทางและขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันรองรับ  
2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป
ประเทศ และ 4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

2.1.2  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมา  เนื่องจากการผนึกก าลังของหน่วยงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจ
เอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ขึ้นสูง โดยในปี 2558 อันดับ
ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 47 และด้านเทคโนโลยีอยู่ในอันดับ
ที ่44 จาก 66 ประเทศท่ีจัดอันดับโดย International Institute for Management Development 
หรือ IMD และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.27 โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจาก
ภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
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อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนาเท่ากับ ร้อยละ 4.15 
3.47 และ 2.81 ในปี 2556 ตามล าดับ (จากเอกสารสภาการศึกษาฯ) ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน 11 
คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 
คนต่อประชากร 10,000 คน 

2.1.3  สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน การให้บริการ 
ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT 
อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  การ
พัฒนาระบบรางและระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์เป็นไปอย่างล่าช้า และยังขาดการบูรณาการ 
(integration) ของระบบโดยองค์รวม 

นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบ
กิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการ
ด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

2.1.4  การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
1) โครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหา

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลัก  ๆ ได้แก่ (1) กลุ่ม
ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว บางส่วนมีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (2) กลุ่มประชากรช่วงวัยมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 
เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อ
การพัฒนาในระยะต่อไป (3) ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอ
ในการยังชีพ   
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  2) คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม   
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่
ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น ขณะที่คุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับต่ า นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการ
ส ารวจต่าง ๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่า
ต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยโดยเร่งด่วน 
  3) ความเหลื่ อมล้ าระหว่างกลุ่ มคนยั งคงเป็ นปัญหาส าคัญของสั งคมไทย 
อันเนื่องมาจาก (1) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมืองชนบทและ
ระหว่างภูมิภาค (2) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะปัญหาการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขไม่ทั่วถึง อาทิ จากผลการ
ส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 
  4) วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอย อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน 
และความสะดวกสบาย การละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ
ขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้สังคมไทยยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะ
การเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   5) ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ
และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่
เกินความสามารถของชุมชน  

2.1.5  ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ ระบบนิเวศ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ทางเลือก 

1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน (Global Warming) 
ส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  การเกิดภัยพิบัติน้ าท่วมฉับพลันและปัญหาภัยแล้ง
บ่อยครั้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ปัจจัยการผลิตของภาคเกษตรมีปริมาณและคุณภาพลดลง 

2) ประเทศไทยยังพ่ึงพลังงานจากต่างประเทศในสัดส่วนสูง ท าให้ขาดความมั่นคง
ทางด้านพลังงาน  ดังนั้น การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย เช่น 
พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานจากแสงอาทิตย์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง  
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3) ประเทศไทยยังมีความมั่งคงด้านอาหาร แต่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน ประเทศไทยต้องพัฒนายกระดับคุณภาพระบบ
การผลิตของภาคการเกษตรในอนาคต  

 

ที่มา :  ปรับปรุงจากเอกสารทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  เอกสาร
 ประกอบการระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 โดย ส านั กงาน
 คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรกฎาคม 2558 

2.2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยซึ่งได้จากการกลั่นกรองโดยพิจารณาแบบมีส่วน

ร่วมโดยการจัดให้มีการสัมมนากลุ่มย่อยตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้แก่ 1) การจัดการเรียน
การสอน 2) การวิจัย 3) การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ   
4) การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ 5) การบริหารจัดการ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholders) จากทุกภาคส่วน ได้แก่  บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการ
ต่างๆ และผู้ให้ของมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วม และได้มีการก าหนดประเด็นการวิเคราะห์เป็น 
รายด้าน รายละเอียดสรุปดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strength)    

บุคลากร 
S1   คณาจารย์มีคุณวุฒิสูง มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ มีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย

เป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการความรู้เพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ โดยคณาจารย์ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

S2   บุคลากรสายปฏิบัติการมีความรู้ความสามารถที่พร้อมสนับสนุนภารกิจหลักได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ       

S3   บัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย มีความสามารถได้รับการยอมรับจากผู้ใช้
บัณฑิตมีอัตลักษณ์และแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน  

S4   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมีศักยภาพในการวิจัยสูง  
S5   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้น าสูง และให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
S6   บุคลากรมีความรักและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 
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การเงินและงบประมาณ 
S7  มหาวิทยาลัยมีกองทุนสนับสนุนการวิจัยอยู่ในระดับดีมาก ทั้งในด้านงบประมาณ 

จ านวนการให้ทุนและความหลากหลายของการสนับสนุนทุน  
S8 มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาที่สนับสนุนนักศึกษาในสัดส่วนที่สูง มีการกระจายทุน   

แก่นักศึกษาทุกกลุ่ม มีความหลากหลายและเหมาะสมแก่นักศึกษา 
การบริหารจัดการ 
S9 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ  

มีความคล่องตัว และมีเสรีภาพทางวิชาการ  
S10 มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจ าปี

ที่เป็นรูปธรรม สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง  
S11  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น (Student-

Centered Learning) ส าคัญและแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based 
Learning, PBL) การสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาตรี  สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ และมีการสนับสนุน Living and Learning Center ควบคู่กันไป  

S12 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้น
ภารกิจหลักท่ีชัดเจน  

S13   มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้
หลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  

S14   มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหารงานที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพสูง  
S15   มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา

ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและมีผลลัพธ์การด าเนินการเป็นรูปธรรม  
S16 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ด าเนินการทั้งจากภายในและภายนอก  เช่น การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ของหน่วยงาน การตรวจสอบภายใน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย และการติดตามตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น โดยมีการด าเนินการตามระบบ PDCA     
ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม  

S17 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบสนับสนุนด้านบัณฑิตศึกษา  
ที่มคีุณภาพสูง   

S18 มหาวิทยาลัยมีระบบการถ่ายโอนงานบางส่วนให้ภาคเอกชน  (Privatization) 
ด าเนินการ ซึ่งช่วยลดภาระในการบริหารได้เป็นอย่างดี 
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อุปกรณ์/ เครื่องมือ/ อาคารสถานที่ 
S19   มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็น

โครงสร้างพื้นฐาน  
S20 มหาวิทยาลัยมีห้องสมุด และสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการเรียนรู้และการเรียนการ

สอนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ 
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
S21  มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนของผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับสูง 
S22  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยพัฒนาที่น าไปใช้ได้จริงจ านวนมาก 
 
จุดอ่อน (Weakness)    
บุคลากร 
W1  นักศึกษาปริญญาตรีบางส่วนศักยภาพที่ค่อนข้างต่ ากว่ามาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

ชั้นน าของประเทศ มีวุฒิภาวะไม่เพียงพอ ท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
ส าเร็จการศึกษาช้ากว่าก าหนด และตกออกในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง  

W2  จ านวนคณาจารย์บางหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับภาระงานตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 
และยังขาดคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในบางหลักสูตร 

W3   บุคลากรสายปฏิบัติการบางส่วนต้องการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย ด้านการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล และภาษาต่างประเทศ  

W4   คณาจารย์บางส่วนยังขาดทักษะการถ่ายทอดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student–Centered Learning)  

W5   มหาวิทยาลัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
W6   นักศึกษาบางส่วนมีทักษะภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ 
W7  นักศึกษาบางส่วนยังขาดคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ที่ครบถ้วน  
การบริหารจัดการ 
W8   มหาวิทยาลัยด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ยังไม่เห็นผล ท าให้มหาวิทยาลัยไม่เป็น

ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมีผลกระทบที่ส าคัญคือไม่สามารถดึงดูดนักศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มากนัก ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมใน
บางเรื่อง และขาดความเชื่อมโยงกับองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม 

W9 แนวทางการสร้างรายได้ และชื่อเสียงจากทรัพย์สินและสินทรัพย์ที่มีในปัจจุบันยัง    
ไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม  
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W10 หลายหน่วยงานยังไม่มีการน าผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล เช่น การ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างจริงจัง 
และต่อเนื่อง  

W11  มหาวิทยาลัยยังขาดระบบและกลไกในการด าเนินการศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเป็นผลให้ศิษย์เก่าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยยังมี
จ านวนน้อย 

อุปกรณ์/ เครื่องมือ/ อาคารสถานที่ 
W12 อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคบางส่วนของมหาวิทยาลัยถูกใช้งานเป็นเวลานาน 

ต้องการการดูแลและบ ารุงรักษาเพ่ิมมากข้ึน   
W13 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยยั งไม่สมบูรณ์ ขาดการ

เชื่อมโยง ไม่สามารถรองรับและสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
กว้างขวางและเต็มศักยภาพ   

W14 ครุภัณฑ์ด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย บางประเภทหมดอายุการใช้งาน 
ช ารุด และล้าสมัย 

 

โอกาส (Opportunities) 
การเมือง/นโยบาย 

O1   นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาประเทศ 

O2   นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      ชุมชน/สังคม 
O3   ชุมชน สถานประกอบการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความต้องการด้านปรับ

แปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสม และการบริการวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยมากข้ึน 

O4   ธุรกิจและอุตสาหกรรมมีความต้องการความช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นเกณฑ์และมาตรฐานทางการค้าและอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นใน
เวทีโลก 

O5   สังคมและสถานประกอบการยอมรับและเชื่อมั่นในบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
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O6   สังคมไทยให้การยอมรับในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ปกครองสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากขึ้น 

O7   การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วก่อให้เกิดความต้องการจากชุมชนด้านการ
บริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

   O8   ค่านิยมสังคมยังยึดการสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง   
อ่ืนๆ 

O9   ภาวะโลกาภิวัตน์ และภาวการณ์พลิกฟ้ืนของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความ 
       ต้องการก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง   

ข้อจ ากัด (Threats) 
การเมือง/นโยบาย 

   T1    รัฐบาลมีแนวโน้มในการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่ลดลง 
 T2    สถาบันอุดมศึกษามีนโยบายในการแข่งขันนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยลดลง 
   T3     มีการเปลี่ยนแปลงระบบการรับนักศึกษาท าให้เกิดความสับสนในการรับนักศึกษา 
      ชุมชน/สังคม 
    T4     สัดส่วนจ านวนเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มลดลงส่งผลต่อจ านวนวัยการศึกษาลดลง 
  T5     ผู้ประกอบการบางรายขาดคุณธรรมและจริยธรรม โดยมุ่งหาผลประโยชน์จาก          
                    นักศึกษาในหลากหลายทาง 
      เทคโนโลยี/อุปกรณ์ 
        T6    อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความล้าสมัยเร็ว 

อ่ืนๆ 
      T7    ภาวะโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการแข่งขันสูงในเวทีโลก  
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2.3  ผลการประเมินการด าเนินงานในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระยะท่ี 11  
 (พ.ศ. 2555-2559) 

การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้
ตระหนักถึงผลส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือจะได้สามารถก าหนดทิศทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในช่วงต่อไป และในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยได้น าผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงาน ทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเอง (SAR) การประเมินโดยคณะกรรมการภายใน
มหาวิทยาลัย (ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นผู้ประเมิน (ผลการประกันคุณภาพการศึกษา) รวมถึงการจัดท ารายงานการวิจัยสถาบัน ส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi) มาเป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 



 

 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงและทิศทางด้านนโยบายต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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บทที่ 3 
ความเชื่อมโยงและทิศทางด้านนโยบายต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

     ข้อมูลนโยบายและเอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) ถูกน ามาทบทวน โดยเอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 

1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
3. กรอบแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องกับอุดมศึกษา 
4. ทิศทางและนโยบายของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

3.1 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560-2579) และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้น าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -
2579) และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็น
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยให้ความส าคัญกับ
ยุทธศาสตร์ที่มีล าดับความส าคัญสูงในมิติของการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ภายใต้แนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) อย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง รวมทั้งยุทธศาสตร์
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายใต้     
6 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้    
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ เพ่ือสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือร่วมในการพัฒนาประเทศไทยให้สามารถก้าวทัน
กับประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้สรุปกรอบความ
เชื่อมโยงและแนวทางการพัฒนาตามภารกิจในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 
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ด้านการจัดการศึกษา 
5.2.2   ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม (Equates) 

และทั่วถึง (Access) โดยปรับระบบบริหารจัดการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เพ่ิมคุณภาพ (Quality) 
และประสิทธิภาพการศึกษา (Efficiency) โดยจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ระบบการประเมิน
และรับรองคุณภาพที่ เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้ เรียน จัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
สมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตร
และผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด 
(Releveling) การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือรองรับ
การเป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for 
Education) 

5.2.3  พัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ทั้ งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 

ด้านการวิจัย 
5.1 1   ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา โดยพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารจัดการ ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 

ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการแก่สังคม 
5.1.2 พัฒนาผลิตภาพแรงงาน โดยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
(ASEAN Community) โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วย
เทคโนโลยี 
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5.1.3  ส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล (Digital Commerce)  
5.5.4  จัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ

ขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืน
วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม 
เน้นการแปรรูปพลังงาน 

ด้านการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
5.6.1  สร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก

ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ 
เช่น ข้อมูลการประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล เป็นต้น 

 

3.2  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ได้จัดท าขึ้นโดยสอดคล้องกับร่าง

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดจุดเน้นของนโยบายที่สอดคล้องกับการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและชุมชนเข้มแข็ง การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัย การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา และการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น  

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้น ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดล าดับ
ความส าคัญของการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ภายใต้ระบบ
งบประมาณและมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting 
System , SPBBs)  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยภาพรวมความสอดคล้องกับภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย สรุปดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   

  2.4.5 ส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพด้ านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ
ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงระบบการพัฒนา
และจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ 
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2.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   
2.5.3 ส่งเสริมการให้ความรู้และเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน 

    และผู้ท างานทุกสาขาอาชีพ 
2.6 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา   
 2.6.3 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการวิจัย น าองค์ความรู้ที่ ได้จากการวิจัย 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้อ้างอิง และ/ 
หรือต่อยอด 

2.7 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
2.7.5 พัฒนาระบบข้อมูลการบริการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบปรับปรุง

กฎระเบียบให้ทันสมัยเอ้ือต่อการแข่งขัน  รวมทั้ งพัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  3.5 การด าเนินภารกิจ พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒนาและ 

เสริมสร้างศักยภาพคน 
 3.5.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ประเด็นที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า และสร้างการ
เติบโตจากภายใน 
 4.7 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความ 

ยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
  4.7.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  ลดความ

เหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน  
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการจัดการน  าและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

5.2 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.2.7 สนับสนุนการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง

พัฒนากฎระเบียบและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ผลิตพลังงานทดแทนในชุมชนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุก
ภาคส่วน 
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3.3 กรอบแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา 
3.3.1 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้
จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการ
พัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ และมหาวิทยาลัยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระยะที่ 10  (พ.ศ. 2550-
2554)  และต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11  (พ.ศ. 2555-2559)  
โดยมีประเด็นเชิงนโยบายอุดมศึกษาที่ เป็นข้อมูลส าคัญประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 

1. รอยต่อการศึกษาระดับอ่ืน การที่อุดมศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษให้เป็นเสมือนหัวรถจักรส าหรับประเทศในอนาคตและการ
พัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูงซึ่งเป็นตัวคูณ (Multiplier) 

2. การแก้ปัญหาอุดมศึกษา การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้ตอบสนอง 
ต่อยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ภาคการ
ผลิตจริง การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 
จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. ธรรมาภิบาลและการบริหาร  การพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับ  
ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารให้เท่าทันต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4. การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน  การสร้างระบบความเชื่อมโยง
ระหว่างอุดมศึกษาและภาคการผลิต เพ่ือให้อุดมศึกษาท าภารกิจจากมุมอุปสงค์
เพ่ิมขึ้นและมีกลไกการท างานร่วมกันในลักษณะพหุภาคีระหว่างมหาวิทยาลัย 
กลุ่มมหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ  
ภาคสังคมและชุมชน 

5. การเงินอุดมศึกษา การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
ส าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐที่ยังเป็น Supply - side Financing ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามศักยภาพ (Performance - 
based) มากขึ้น โดยการพิจารณาและจัดรูปแบบใหม่ของกองทุนประเภท 
Contribution Scheme ตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร เชื่อมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจ
โดยมหาวิทยาลัย  การพัฒนาแรงงานความรู้และเกษตรกรที่เลิกอาชีพ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสนับสนุนท้องถิ่น 
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6. ระบบการพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงการ
พัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน ความสามารถด้านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาท่ี
ตนรับผิดชอบ  การบริหารจัดการ  และการขัดเกลาทางสังคม เป็นต้น 

7. เครือข่ายอุดมศึกษา  การผลักดันให้เครือข่ายอุดมศึกษามีความเข้มแข็งมากข้ึน
ด้วยนโยบายและกลไกงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษาควรควบรวมการเรียน
การสอน การท างาน และการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน รัฐสนับสนุนให้
สถาบันที่เข้มแข็งสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร 
การท างานภาคสังคม เป็นต้น 

8. เขตพัฒนาเฉพาะภาคใต้  การที่อุดมศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาเพราะพัฒนา
ภาคใต้โดยใช้ปัญญาให้เข้าถึง เข้าใจ ยอมรับและเห็นคุณค่าของสังคมไทยที่มี
ความเป็นพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม 

9. โครงสร้างพื นฐานเพื่อการเรียนรู้  รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา “ศิลปศาสตร์” ใน
ฐานะโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้  ทั้งในลักษณะหลักสูตรเพ่ิมเติม  การปรับบาง
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์เต็มรูปแบบออกแบบ
หลักสูตรศิลปศาสตร์ในยุคหลังอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับความต้องการของคน
รุ่นใหม่และตลาดแรงงาน เช่น ดนตรี ศิลปะ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการ
สมอง การบริหารจัดการ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและนักคิดของโลก 
เป็นต้น รวมทั้งค านึงถึงการสนับสนุนการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ จัดท าสื่อ
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะลงทุนและจัดการในการจัดระบบ
เครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  และจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างทาง
กายภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
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3.3.2  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2555-2564)  

  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติได้
จัดท านโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564)  
เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน 
ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  1) การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร
ผลิตและบริการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ 5) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่าง
มีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

3.3.3 พระราชบัญญั ติ ส่ งเสริม วิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ .ศ . 2551  
    พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่
มุ่งจะให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้ประกอบวิชาชีพนี้ได้รับการส่งเสริมควบคู่ไปกับการ
ควบคุมก ากับการประกอบวิชาชีพในสาขาที่มี อันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน
โดยเฉพาะ โดยให้มีองค์กรที่มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้มีชื่อว่า “สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในภาพรวมของประเทศ โดยมีกลไกในการบริหารจัดการ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะและ
ขีดความสามารถให้มีมาตรฐานและยกระดับคุณภาพ  รวมทั้งให้มีหลักประกันและความก้าวหน้า       
ในสายวิชาชีพ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ถูกควบคุม 4  สาขา ได้แก่ 1) สาขานิวเคลียร์ 2) สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ 3) สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย 
และ 4) สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค 
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3.3.4 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  ฉบับที่  8 (พ .ศ . 2555-2559)  
ฉบับทบทวน 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2555-2559) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อน
ประเทศให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม  โดยมี
เป้าประสงค์ คือ สร้างเสริมองค์ความรู้ให้เป็นพ้ืนฐานเพ่ือความมั่นคงของ
ประเทศ โดยสร้างความเข้มแข็งทางสังคม พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกของประชาชน  โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สวัสดิการ
เพ่ือความมั่นคงของชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การสร้าง
ความเข้มแข็งและการสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม  ตลอดจนการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้พิการ และผู้สูงอาย ุและการเสริมสร้างความม่ันคงของประเทศ  

2. การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  โดยมี
เป้าประสงค์ คือ สร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสู่การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่ งยืนโดยค านึงถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้และ
ประมง รวมทั้งการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน  
โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและ
การบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านพลังงาน โลจิสติกส์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยค านึงถึงบทบาทการแข่งขันของ
ประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้ง
สัมพันธภาพกับประเทศเพ่ือนบ้าน และสร้างองค์ความรู้เพ่ือรองรับการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้  โดยด าเนินการบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ 
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3. การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมี
เป้าประสงค์ คือ พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและ
การพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่าง
เป็นระบบ โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากร
น้ า ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์น้ ารวมถึงการแบ่งปันการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรองรับและฟ้ืนฟูหลังภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่น 

4. การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร
ทางการวิจัย โดยมีเป้าประสงค์ คือ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและการพ่ึงพาตนเอง  โดยใช้ฐานความรู้ด้ านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศและสาธารณะ ตลอดจน
เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของประเทศ 

5. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ โดยการขับเคลื่อนมิติการปฏิรูประบบวิจัย 
9 มิติ และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  (คอบช .) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการวิจัย และการใช้
ประโยชน์ โดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒนาระบบ กลไก และขับเคลื่อนการ
ปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการด้านการวิจัย และการใช้ประโยชน์ โดยมุ่งเน้นในประเด็นการวิจัย 
กลยุทธ์การวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพ้ืนที่   

3.3.5  (รา่ง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574  
    ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการ

จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 เพ่ือเป็นแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการ
ประกันโอกาสการเข้าถึง (Access) และความเสมอภาค (Equating) ทางการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพ (Quality) และมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์
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รวมถึงมีการเป็นพลวัต โดยที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วยยุทธศาสตร์    
9 ด้าน คือ 

1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
3) ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา 
4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
5) ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
6) ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ 

ประเมินผลผู้เรียน 
8) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

     โดยมีทักษะ 7 ประการ ที่สถาบันการศึกษาควรเร่งพัฒนาให้กับนิสิตนักศึกษา 
ประกอบด้วย 1) ต้องกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 2) เป็นได้ทั้งผู้น า ผู้ตาม และผู้ช่วยใน
ทุกสถานการณ์ และพร้อมท างานที่ท้าทาย โดยมองประโยชน์องค์กรมากกว่าประโยชน์ตนเอง  
3) สามารถคิดและท าได้เองโดยไม่ต้องรอค าสั่ง 4) ต้องมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ และได้ผลลัพธ์ตาม
ที่ตั้งไว้ 5) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเข้าสู่การท างาน 6) มีคุณสมบัติการ
ท างานแบบมืออาชีพ ตรงต่อเวลา รักษามารยาทในการท างานอยู่เสมอ และมีความอดทนอดกลั้น 
สามารถแยกแยะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานออกได้ 7) มีความสามารถในการสื่อสารที่เป็นระบบ รู้จักล าดับ
ความส าคัญในการสื่อสารให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ในทันที สามารถโน้มน้าวผู้รับสารให้คล้อยตามได้ 
และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม 

3.4  ทิศทางและนโยบายของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
จากการรวบรวมทิศทางและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของ

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และอธิการบดี ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 
พบว่าในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการทิศทางและนโยบาย ดังต่อไปนี้ 
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ด้านการจัดการศึกษา 
1. การพัฒนาการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ

นั กศึ กษ าระดั บ ส ากลทั้ ง ในด้ าน  Humanware, Orgaware, Infoware และ 
Technoware โดยมีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน 

2. มุ่ งเน้นการผลิตก าลั งงาน (Workforce) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายที่ส าคัญของประเทศ เช่น Digital 
Economy, Green Growth, การเป็นศูนย์กลางหรือ Hub (เช่น Medical Hub 
(รองรับสั งคมสู งวั ย ), Transportation Hub, Food Hub, Aviation Hub, และ 
Sport Hub ฯลฯ), โครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือ Mega Project (เช่น ระบบบริหาร
จัดการน้ า ระบบก าจัดขยะ ระบบขนส่ง และ New Growth City ฯลฯ) เป็นต้น 

3. การมุ่งสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ที่มากขึ้นและเตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ เช่น การมุ่งสู่การรับรองหลักสูตรโดย ABET (Accreditation 
Board for Engineering and Technology) เป็นต้น และการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

4. การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์
มากขึ้น โดยใช้สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (Cooperative Education and Career 
Development) มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-based Learning) มุ่งการใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และมีการสนับสนุน  Living and 
Learning Center 

5. การพัฒ นา Massive Open Online Courses (MOOCs) และ E-learning ใน
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ ICT 
แบบทุกที่ทุกเวลา (Ubiquitous e-learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long 
Learning) โดยเฉพาะคนวัยท างานและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

ด้านการวิจัย พัฒนา ปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการ 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการวิจัยผ่านการศึกษาขั้นสูง เพ่ือการค้นหา

และการสร้างความเป็นเลิศ (Excellence) เฉพาะทางของมหาวิทยาลัย เพ่ือการ
สร้างนวัตกรรม (Innovation) เพ่ือรองรับโครงการศูนย์ความเป็นเลิศระยะที่ 3 และ
เป็นฐานรองรับการก้าวสู่ความเป็นสากล (World Class University) 
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2. การสนับสนุน “งานวิจัยและการบริการวิชาการที่มองการใช้ประโยชน์” โดยเฉพาะ
กับภาครัฐ  ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์แก่
ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะรองรับงบประมาณการวิจัยของประเทศที่จะมี
สัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก 

3. การส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน เช่น ตามโครงการ Talent 
Mobility เป็นต้น 

4. การสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนของสังคมให้มากขึ้น เพ่ือสร้าง
งานวิจัยที่เข้มแข็ง มีผลงานเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะในด้านมิติเชิงพ้ืนที่ (Area-
based) ที่เชื่อมโยงกับบริบทเศรษฐกิจและภูมิสังคมของพ้ืนที่  เช่น ร่วมกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานในจังหวัดเพ่ือท างานวิจัยและเผยแพร่องค์
ความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด เป็นต้น 

5. การสร้างความเป็นสากลในภารกิจด้านการวิจัย (Research Internationalization) 
เช่น การร่วมวิจัยระดับปริญญาเอกกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และการเสาะ
แสวงหาทุนวิจัยจากหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศให้มากข้ึน เป็นต้น 

6. การพัฒนาวิสาหกิจ ได้แก่ เทคโนธานี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
และสุรสัมมนาคาร ให้มีการด าเนินการในรูปวิสาหกิจเชิงรุกท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นทั้งใน
ด้าน in-kind เพ่ือสังคมที่ดีขึ้น และ/หรือ in-cash เพ่ือการพาณิชย์ รองรับการ
พ่ึงพาตนเองได้ของมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น 

ด้านการเป็นที่พึ่งชุมชนและสังคม 
1. การสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหลักที่ เป็นที่ พ่ึงได้ของสังคม เพ่ือการร่วม

แก้ปัญหาให้ชุมชนและท้องถิ่น เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าที่ตามความ
ต้องการท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ เป็นต้น 

2. การผลักดันนโยบายหลักที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดผล
กระทบที่ดีต่อสั งคม เช่น  พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University 
Engagement) กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) และการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา เป็นต้น 

3. การผลักดันยุทธศาสตร์การเสริมสร้างนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม
และชุมชนให้โดดเด่นยิ่งขึ้น 
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ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และการสืบสานคุณค่าทางศิลปะ

และวัฒนธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 
ด้านการบริหารจัดการ 

1. การธ ารงรักษาและพัฒนา “ระบบรวมบริการประสานภารกิจ” และ “ระบบจ้าง
เหมาบริการ” ที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
ยิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดี โดยให้สอดรับกับหลักการธรรมาภิบาล 
(Good Governance) และอัตตาภิบาล (Self Governance) ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น 

3. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและน าสู่ปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว โดยเฉพาะใน
เรื่อง ICT ความเป็นนานาชาติ multi-skilled พหุวัฒนธรรม และภาษา เป็นต้น  

4. การพัฒนาระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) อย่างต่อเนื่องและน าลงสู่
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

5. มีการพัฒนาระบบและกลไก Happy Workplace อย่างต่อเนื่องและน าลงสู่ปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเน้นความสมดุลของ “งานได้ผล คนสุขใจ มหาวิทยาลัยได้ผลงาน” 

6. การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green and Clean University อย่างมีสัมฤทธิผล
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภค   
และด้านการบริหารจัดการพลังงาน เป็นต้น และรองรับนโยบาย Green Growth 
ของรัฐบาล 

7. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามาสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
ยิ่งขึ้นและรองรับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล 

8. การพัฒนาระบบคุณภาพ (Quality System) เช่น CUPTQA, Ed PEX และ TQA 
เป็นต้น ให้เชื่อมโยงบูรณาการกับระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ เช่น การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) การวิจัยสถาบัน (Institutional Research) 
และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน 
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9. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและน าลงสู่ปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองให้มากขึ้น โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการหารรายได้จากการวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัย 

10. การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive PR) ที่สอดรับกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต 

11. การทบทวนภารกิ จ  (Re-profiling) มหาวิทยาลั ย โดยเน้ น  Focus ใน เรื่องที่
มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และโดดเด่นเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
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ตารางที่ 1  ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560-2579) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2555-2559) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  แผนพัฒนาการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

 



 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

บทที่ 4 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 
มหาวิทยาลัยด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 

โดยเหตุผลส าคัญในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่จะ
ท างานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น 
เพ่ือแก้ไขปัญหา และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคให้กว้างขวางยิ่งขึ้นจึงได้ตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคของรัฐ เพ่ือท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มี
การบริหารที่มีอิสระและความคล่องตัวมากกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ภายใต้ภารกิจหลัก 5 ประการ  
ได้แก่ 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) วิจัย ค้นคว้าเพ่ือ
สร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 3) ปรับแปลง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 4) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และ 5) ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและ
ของท้องถิ่น จากการด าเนินการขั้นตอนการจัดท าแผนฯ มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายละเอียดแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

4.1 พันธกิจ ภารกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์หลัก 
พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และปัญญาคู่คุณธรรม ให้บริการวิชาการ และการทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ 

ภารกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจหลัก 5 ประการ ได้แก่ 

1. ผลิ ตและพัฒ นาก าลั งคนระดับสู งทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

2. วิจัย ค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการน า
ผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

3. ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ประเทศไทยพ่ึงพา
ตนเองทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาได้มากข้ึน 
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4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
5. ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะ

และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วิสัยทัศน์ 

   วิสัยทัศน์ เป็นจุดหมายและเป็นกรอบแนวทางการส าหรับทศวรรษที่ 3 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมจากกระแสการเปลี่ยนแปลงและโลกาภิวัฒน์ที่
เกิดขึ้น มีการยกระดับ “คุณภาพ” ของการด าเนินการในทุกภารกิจ และการเตรียมความพร้อม
ส าหรับผู้น าที่มีขีดความสามารถในการวางแผนที่ก้าวกระโดดในระยะยาว (Quantum Jump)  
ดังแผนภาพ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดหลักของความส าเร็จหลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
ก าหนดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแบบ “มุ่งเป้า” จากผลการท า TOWS Analysis ดังนี้ 
 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พึ่งของสังคม” 

ค าอธิบาย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นเลิศอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และอันดับ 1 ใน 100 ของเอเชีย เป็นแหล่งผลิต
บุคลากรชั้นยอด เป็นผู้น าในด้านการบริหารจัดการและด าเนินภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน  
โดยมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน เป็นที่พ่ึงพาของสังคมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยได้รับการยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ 

 
แผนภาพที ่2   S-Curve แห่งทศวรรษที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

     โดย อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า) 
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เป้าประสงค์หลัก  
1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
3. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่งให้บริการด้านการ 

ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ 
4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
5. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัย 

ค าอธิบายเป้าประสงค์  
1. เพ่ือจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ มุ่งผลิต
บัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง (Expected Learning Outcome) มีคุณลักษณะที่          
พึงประสงค์ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม ทันโลก และตรง
ตามอุปสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นแรงงานความรู้ (Knowledge Workers) ที่สอดคล้องตาม
กระแสเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยความรู้ เป็นนักศึกษาและบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 
21 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการด ารงชีวิต (Life Skill) สามารถใช้ชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญาและคุณธรรม โดยผลการประเมินด้านการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม 

2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ในด้านการผลิต
นักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และวิจัยต่อยอด การสร้างนวัตกรรม
องค์ความรู้ใหม่ และเทคโนโลยีเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่และสร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สนองตอบความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคการผลิต รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 อุตสาหกรรม และประยุกต์ใช้ในการร่วม
แก้ปัญหาหลักของประเทศ  เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์ การบินและระบบโลจิสติกส์ พลังงานชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร การบริหารจัดการขยะ วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน 
การบริหารจัดการน้ า และการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยผลการประเมินในด้านการวิจัยอยู่ในระดับดีมาก      
ถึงดีเยี่ยม  
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3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคม ในการเป็นที่พ่ึงทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยด าเนินการด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social Engagement)  ส่งเสริมการ
ปรับแปลง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่สังคม   ให้บริการวิชาการที่เอ้ือและ
สนองตอบความต้องการ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ การเป็นที่
พ่ึ งพ าได้ ของสั งคมที่ สอดคล้ องกับความตระหนั ก ในความรับผิ ดชอบต่ อสั งคม  (Social 
Responsibility) โดยผลการประเมินในด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
ให้บริการวิชาการอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม 

4. เพ่ือสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบูรณาการการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยน า
เทคโนโลยีมาสนับสนุน และผลการประเมินในด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมากถึง  
ดีเยี่ยม 

5. เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าภายใต้นวัตกรรม  และอัตลักษณ์ที่     
โดดเด่นของมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ รวมบริการ ประสานภารกิจ การถ่ายโอน
งานให้ภาคเอกชน และสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นต้น  พัฒนาระบบบริหารจัดการในทุก ๆ 
ด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการเงินทรัพย์สิน  ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป 
และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและทุกระบบของการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได ้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นต้น 

4.2 ปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   

มหาวิทยาลัยอาศัยปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ตามภารกิจ ดังนี้ 

1. ทุนทรัพยากรบุคคล (Human Capital) พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา) ให้เป็นคนดีและเก่ง มีทักษะและความช านาญในวิชาการและ
วิชาชีพสามารถท างานเป็นทีมในทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการมีระบบและกลไกในการคัดเลือกและธ ารงรักษาบุคคลที่มีความสามารถเพ่ือ 
สืบสานความเป็นเลิศ 

2. เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Technology and Information System) พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ คลังข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสมกับ  
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และสนับสนุนการด าเนินการในทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. การจัดการทรัพยากร (Resource Management) พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ มีความเพียงพอต่อการด าเนินการ เกิดความคุ้มค่าและ
เหมาะสมที่สุด (optimum) ทั้งในส่วนของการเงิน การคลัง งบประมาณ ทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพยากรทางกายภาพ และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดข้ึนสูงสุด 

4. การบริหารจัดการที่ ดี  (Good Governance) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาลตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความ
เป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ พ่ึงพาตนเอง เพ่ือส่งเสริมการบรรลุ
วิสัยทัศน์อย่างรวดเร็ว 

โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์หลัก และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนภาพที่ 3   แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
  เป้าประสงค์หลัก และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบัน 

แห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ  
และเป็นที่พึ่งของสังคม 

การจัดการศึกษาเป็นที่
ยอมรับในระดบัชาติ

และนานาชาต ิ

ได้รบัการยอมรบัให้เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย

ระดบัชาตแิละระดับ
นานาชาต ิ

ได้รบัการยอมรบัจากสังคม
ในการเปน็แหล่งใหบ้รกิาร

ด้านการปรับแปลงฯ 
และบรกิารวิชาการ 

ชุมชนและทอ้งถิ่น 
ได้รบัความรู้ด้านการ
ทะนบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

มหาวิทยาลัยมีขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการสูงภายใต้อตัลกัษณ์

ของมหาวิทยาลัย 
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35 
 

4.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการและแนวทาง  
ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 

- การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
- ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องตามความต้องการของสังคมและประเทศและมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
- กระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนา

องค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
- อาจารย์มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานสากล 
- คุณภาพของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีคุณภาพในระดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
- นักศึกษาทุกระดับได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง

พอเพียง และมีบรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 
 
มาตรการ 1.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

แนวทาง 
1.1.1 ปรับปรุงและ/หรือพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษา เพ่ือผลิตก าลังคนที่

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะในด้านที่มหาวิทยาลัย
มีความเข้มแข็งหรือสามารถพัฒนาให้มีความเข้มแข็งได้ เช่น ยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร 
(Food Innopolis) หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์  เชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร เป็นต้น จัดตั้งส านักวิชาใหม่ที่
มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามทิศทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
อาทิ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์  

1.1.2 ปรับปรุง และ/หรือพัฒนาหลักสูตรโดยค านึ งถึงผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcome) ของหลักสูตร และสภาพแวดล้อมของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น หลักสูตรเน้นพัฒนา Entrepreneurial Skills 
และ Mindset การจัดการรายวิชาและกิจกรรมทางวิชาการที่เสริมสร้าง 
Technology Entrepreneurship แ ล ะ  Social Entrepreneurship แ ล ะ
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หลักสูตร Innopreneurship and Business Design ที่ เป็นหลักสูตรแบบ 
สหวิทยาการที่ร่วมด าเนินงานในลักษณะ Partnership กับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ เป็นต้น 

1.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพให้สามารถผลิตก าลังคนที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการสร้างความเข้มแข็งให้
ส านักวิชาที่เก่ียวข้อง   

1.1.4 เร่งรัดการเปิดหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่มีความพร้อม รวมถึงสนับสนุนการรับรองคุณภาพ
หลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพระดับนานาชาติ 

1.1.5 พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดการศึกษาแบบก้าวหน้า (Honors 
Program) ให้มากข้ึน โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นต้องการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อเนื่องได้ถึงระดับปริญญา
เอก และการเตรียมนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นนักวิจัย  

1.1.6 ส่ งเสริมการพัฒ นาหลั กสู ตรแบบ  Joint Degree/Dual Degree ใน
สาขาวิชาที่มีความพร้อมและมีความจ าเป็นต้องการพัฒนาประเทศ 

1.1.7 ส่งเสริมการก าหนดมาตรฐานความเชี่ยวชาญของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยี เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถนักศึกษาให้ ได้ตามมาตรฐานสากลและสนองตอบความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน 

1.1.8 บูรณาการหลักสูตร โดยเน้นเป็น Multidisciplinary  การยุบรวมหลักสูตร
ที่มีความใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับเทคโนโลยีและการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถแข่งขันได้    
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มาตรการที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนา
 นักศึกษาให้มีองค์ความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะต่าง ๆ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

แนวทาง 
1.2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 

Outcomes) ตามที่หลักสูตรก าหนดเพ่ือให้ ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่ 
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning   

1.2.2 พัฒนาสมรรถนะหลักของนักศึกษาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.2.3 ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ในส านักวิชาและระหว่างสาขาวิชา 

1.2.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือที่มีการลงนามความร่วมมืออย่าง
เป็นทางการกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือใหม่เพ่ือการสร้าง
ความเข้มแข็งในบางสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นสูง 

1.2.5 พัฒนาจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)  

1.2.6 พัฒนาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) 

1.2.7 จัดให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษาโดยส่งเสริม
กิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตรให้มีความ
หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษาเน้นส่งเสริมให้เป็น
นักคิด นักสร้าง (Makers) เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์   

1.2.8 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าและรักษานักศึกษาให้คงอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยได้จน
ส าเร็จการศึกษามากขึ้น 

1.2.9 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูป Modular System เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้เรียนให้สูงขึ้น 
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มาตรการ 1.3  ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างานของนักศึกษา 
(Cooperative and Work-integrated Education (CWIE)) ใน รู ป 
แบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) และรูปแบบอ่ืน และ
ผลักดันสู่ความเป็นนานาชาติ  

แนวทาง 
1.3.1 ยกระดับความเป็นผู้น าในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน 

การสอนกับการท างานของนั กศึ กษา (Cooperative and Work-
Integrated Education (CWIE)) ในรูปแบบสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพให้ได้มาตรฐาน 

1.3.2 พัฒนาความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) อย่างยั่งยืน เช่น การท างานในสถานประกอบการ 
การพัฒนาหลักสูตร และสร้าง Contact กับสถานประกอบการเพ่ือรับ
นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบการร่วม  การร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถานประกอบการ 

1.3.3 เสริมสร้างความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดสหกิจ
ศึกษานานาชาติ การเชื่อมโยงกับอาเซียนโดยอาศัยงานสหกิจศึกษาใน
ต่างประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดเรียนการสอนในต่างประเทศ การรับ
นักศึกษาต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติ งานสหกิจ  (Exchange Student 
Inbound) การส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ต่างประเทศ (Exchange Student Outbound) เป็นต้น 

1.3.4 ส่ ง เส ริม แล ะสนั บ สนุ น ก าร เรี ยน รู้ แบ บ  Cooperative and Work-
Integrated Education (CWIE) ในรูปแบบอ่ืน 

มาตรการ 1.4 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของ 
คณาจารย์อย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานสากล 

แนวทาง 
1.4.1 พัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของ 
สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework, UKPSF) 
ของ HEA (The Higher Education Academy) 
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1.4.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

1.4.3 พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมีคุณภาพเพ่ือ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของส านักวิชา 

1.4.4  พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาต้นแบบเพ่ือขยายผลแก่อาจารย์ในวงกว้าง 
มาตรการ 1.5  ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ 

เครื่องมือ และแหล่งการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
แนวทาง 

1.5.1 จัดท าและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ มีความ
ทันสมัย และสม่ าเสมอ 

1.5.2 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเรียนรู้แบบ Active Learning 

1.5.3 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ผ่านระบบเครือข่าย 

1.5.5 เพ่ิมศักยภาพศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ โดย
จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและมีทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอและ
สอดคล้องต่อความต้องการนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 

1.5.6 ส่งเสริมการผลิตสื่อและต าราและแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัย 
1.5.7 พัฒนา Massive Open Online Courses และ E-Learning ในสาขาวิชาที่มี

ความเชี่ยวชาญเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบทุกที่ทุกเวลา (Ubiquitous Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.5.8 ปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อการทบทวนการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
อัธยาศัยโดยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อผู้ใช้ 
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มาตรการ 1.6  ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาศึกษาใน 
    มหาวิทยาลัยมากขึ้น 

แนวทาง 
1.6.1 สร้างค่านิยมสาธารณชนต่อมหาวิทยาลัยโดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ

การสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้มี
ศักยภาพในการเรียนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 

1.6.2 ผลักดันการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ โดยเร่งรัดการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา
ชาวต่างประเทศให้มากขึ้นโดยเฉพาะระดับบัณทิตศึกษา รวมถึงเร่งรัดการ
แก้ไขปัญหาการลดลงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้เกิดผลเพ่ือมิให้กระทบ
ต่อการสนับสนุนภารกิจการวิจัย 

1.6.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบและวิธีการรับนักศึกษารูปแบบต่าง ๆ ให้มีความ
สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของชุมชน เพ่ือให้ได้นักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงและ/หรือมีผลการเรียนดีมาศึกษาให้มากขึ้น รวมถึงการมีจ านวน
รับนักศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการรับศึกษาและทรัพยากร 

1.6.4 เร่งรัดการสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งด้านต่าง ๆ เพ่ือให้โรงเรียน 
สุรวิวัฒน์สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รองรับการเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีชื่อเสียงระดับ 
ประเทศ 

1.6.5 ส่ งเสริมผู้ มี ศักยภาพในการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจัดหา
ทุนการศึกษาให้เพียงพอ 

1.6.6 เสริมสร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เช่น การ
แสวงหาทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่าง ๆ ให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา
มากขึ้น และการจัดสรรทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติมากยิ่งขึ้น 

มาตรการ 1.7  เสริมสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Residential University 
แนวทาง 

1.7.1 ยกระดับศูนย์การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ (Learning Space) ในมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม 

1.7.2 ปรับปรุงหอพักนักศึกษาและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมและ
เอ้ืออ านวยให้นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ 
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1.7.3 ปรับปรุงและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

1.7.4 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกต่อสังคม
เสริมสร้างจริยวัตร และการพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดแก่นักศึกษามาก
ยิ่งขึ้น 

มาตรการที่ 1.8  เสริมสร้างความโดดเด่นนักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ 
แนวทาง 

1.8.1 ก าหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยตาม
นโยบายของรัฐบาลและน าลงสู่การปฏิบัติให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างมี
คุณภาพ 

1.8.2   จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศในรายวิชาที่มีความพร้อมเพ่ือให้
นักศึกษาเกิดการพฒันาด้านภาษาอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 

1.8.3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและต าราของนักศึกษาให้เป็นรูปแบบสองภาษา
ให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

1.8.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และจัดพ้ืนที่ซึ่งเน้นการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารให้กับนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม 

1.8.5 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และทักษะในการสื่อสาร
ให้บุคลากร โดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

1.8.6 สร้างวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของบุคลากรและ
นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

เป้าประสงค์ 
- มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
- ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมได้อย่างเห็นผล และน าไปใช้ประโยชน์ 

เชิงพาณิชย์ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองมากขึ้น และยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล   
- ระบบงานวิจัยที่ครบวงจร มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการเข้ากับการจัดการ

เรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
- พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นและจ านวนบุคลากรด้าน

การวิจัยเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานวิจัย 
- มีงบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยี สนับสนุนการวิจัยอย่างเพียงพอ คุ้มค่า 

และเหมาะสม 

ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 
 
มาตรการ 2.1  ส่งเสริมงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนและแก้ปัญหาหลักของ

ภูมิภาคและของประเทศและยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล 
แนวทาง  

2.1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 
ของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหลักของประเทศ เช่น ระบบ
บริหารจัดการน้ า พลังงาน ระบบราง ระบบขนส่ง และการบริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจร เป็นต้น เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามท่ี
รัฐบาลก าหนด ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยว 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์  การบินและ      
โลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร  และ
เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล   

2.1.2 ผลักดันการสร้าง “Research Academy” และ “Advanced Research 
Building” เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการท าวิจัยและรองรับการขยายตัว
ของงานวิจัยตามที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้ในนโยบายหลักของประเทศ 
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2.1.3 ยกระดับการวิจัยด้วยการบูรณาการร่วมกับการจัดการศึกษาขั้นสูงเพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศ (Excellence) ของมหาวิทยาลัยและเพ่ือการยกระดับ
มหาวิทยาลัยสู่สากล เช่น การสร้างคลัสเตอร์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านโรคเรื้อรัง  ด้านสุขภาพช่องปาก การสร้างศูนย์
นวัตกรรมชีวกลศาสตร์  ด้านวัสดุศาสตร์ ด้าน Boron Neutron Capture 
Therapy (BNCT) เป็นต้น 

2.1.4 สนับสนุนการจัดท าชุดโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่  (Area-based) หรือเชิง
ประเด็น (Problem-based) ที่บูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ (Multi-
discipline) เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาประเทศแบบครบวงจรและเกิดผล
กระทบสูง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น ชุด
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเรื่องมันส าปะหลัง การเกษตรกรรมสมัยใหม่ 
(Modern Farming และ Modern Farmers) การอนุ รักษ์พลั งงานและ
พลังงานทางเลือก การท่องเที่ยว และ ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

2.1.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิจัย กับทุกภาคส่วนในสั งคมให้มากขึ้น  
เพ่ือเสริมสร้างงานวิจัยที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในมิติเชิงพ้ืนที่ (Area-based)  
ที่เชื่อมโยงกับบริบทเศรษฐกิจและภูมิสังคมของพ้ืนที่ เช่น การท างาน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดในการ
เผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาจังหวัด เป็นต้น  

2.1.6 สนับสนุน “งานวิจัยและการบริการวิชาการที่มองการใช้ประโยชน์ ”  
ให้กับภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่
ประจักษ์ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการรองรับงบประมาณการวิจัยของ
ประเทศท่ีจะมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก 

มาตรการ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยให้มีผลงานที่ดีขึ้น 
 อย่างต่อเนื่อง 

แนวทาง 
2.2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงระบบการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิจัย เพ่ือให้การบริหารจัดการวิจัยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เสร็จทันเวลาและคุ้มค่างบประมาณ 

2.2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการวิจัยและท างาน 
เป็นทีม เช่น การจัดกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ด้านวิจัยและวิชาการทั้งภายในและภายนอกให้เข้มแข็งและต่อเนื่องใน
รูปแบบ  Collaborative Research Program การบู รณาการงานวิจัย
ระหว่างส านักวิชา การสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยให้กับส านักวิชาใหม่ 
การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Exchange Researcher) ศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
(Visiting Professor) เป็นต้น  

2.2.4 พัฒนาระบบและกลไกในการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานและนวัตกรรมจาก
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการจาก
โจทย์ปัญหาจริง เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่
มากขึ้นและมีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

2.2.5 ปรับปรุงระบบและกลไกและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ตอบสนองต่อต่อความต้องการของประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระบบกลไกในการน าผลงานดังกล่าว
ไปสู่การใช้ประโยชน์จริง 

2.2.6 ปรับปรุงการบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุนการวิจั ย เช่น ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา เป็นต้น ให้สามารถสนับสนุนการวิจัยได้คล่องตัวมากขึ้น 
เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัยสามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

2.2.7 ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพสูง สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีค่าผลกระทบการอ้างอิงสูง 
(High Impact Factor) เป็นที่ยอมรับในวงการวิจัยและวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ในด้านการน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงการประยุกต์ในภาคการผลิตจริง (Real Sector) และมีการอ้างอิง 
(Citation) ให้ เพ่ิ มสู งขึ้นอย่ างต่อ เนื่ องและสนับสนุนการจัด อันดับ 
(Ranking) ของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 

2.2.8 ปรับปรุงกระบวนการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น การวิจัยในมนุษย์ การ
วิจัยในสัตว์ทดลอง ความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นต้น เพ่ือรองรับการด าเนิน
งานวิจัยที่จะมีปริมาณสูงขึน้โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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2.2.9 ผลักดันวารสารเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นวารสารวิชาการนานาชาติที่ปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISI และ Scopus เป็นต้น เพ่ือ
ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล 

มาตรการ 2.3  ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิจัยและการเพิ่มจ านวนให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานวิจัย 

แนวทาง 
2.3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารบุคคลด้านวิจัย เพ่ือดึงดูดบุคลากรด้าน

วิจัยที่มีศักยภาพสูงเข้าร่วมงานและ/หรือธ ารงบุคลากรให้อยู่ในระบบ เช่น 
การปรับปรุงสัญญาจ้างที่มีกรอบระยะเวลานานขึ้น การก าหนดสถานะและ
สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรของหน่วยงานต่าง ๆ และการให้สวัสดิการ    
ขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสม และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น 

2.3.2 สร้างนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงให้มากขึ้น เพียงพอ
ต่อความต้องการ โดยใช้ระบบมิตราจารย์และนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ตลอดจน
สนับสนุนการด าเนินงานของนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจันรุ่นใหม่ให้มากขึ้น 

2.3.3 สรรหานักวิจัยเต็มเวลาที่มีศักยภาพสูงให้เพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย
ของคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถผลิตผลงานที่เป็นตัวชี้วัดด้านวิจัย
ของมหาวิทยาลัยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มาตรการ 2.4 สนับสนุนการมีงบประมาณทั้งจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก 
เครื่องมือ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการวิจัยอย่างเพียงพอ คุ้มค่า และ
เหมาะสม 

แนวทาง 
2.4.1 เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานที่

เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะส่วนที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง และเกิดผลงานที่มี
คุณภาพมากขึ้น เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือ ครุภัณฑ์   
สาธารณูปโภค เป็นต้น  

2.4.2 ส่ งเสริมการเสริมสร้างความเป็ นสากลในด้านการวิจั ย  (Research 
Internationalization) เช่น การร่วมท าวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ 
การแสวงหาทุนวิจัยจากหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศให้มากขึ้น 
เป็นต้น ให้มีสัมฤทธิผลสูงขึ้น 
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2.4.3 สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

2.4.4 พัฒนาระบบและกลไกในการขอจัดสรรงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้ได้รับมากข้ึนอย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นรูปธรรม 

2.4.5 สนับสนุนการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแหล่งทุนวิจัยและเป็นส่วนสนับสนุนส าคัญในการน า
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

แผนที่ทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และการบริการวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม  

เป้าประสงค์ 
- มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่งให้บริการด้านการ 

ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ 
- ระบบบริหารจัดการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการ

บริการวิชาการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 
- มหาวิทยาลัยน าองค์ความรู้และผลงานวิชาการสู่สังคมผ่านเครือข่ายความ

ร่วมมือทุกระดับ ทั้งชุมชน/ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่าง
ได้ผลเป็นรูปธรรม 

      ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 
 

มาตรการที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลย ีและการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

แนวทาง 
3.1.1 พัฒนาระบบงานด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และ

บริการวิชาการให้มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว เน้นการให้บริการแบบ
บริการเบ็ดเสร็จยิ่งขึ้นโดยมีหน่วยวิสาหกิจ ได้แก่ เทคโนธานี ฟาร์ ม
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงาน
หลักที่มุ่งเน้นและเสริมสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในมิติยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล มิติ พ้ืนที่  และ
เอกชน 

3.1.2 สนับสนุนการน าทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคธุรกิจ และ
ภาคการผลิตเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้และมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
ได้มากยิ่งขึ้น 

3.1.3 ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการสนับสนุนการ 
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ 

3.1.4 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการคุณภาพของหน่วยวิสาหกิจให้ ได้
มาตรฐานสากล 
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3.1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และ
การบริการวิชาการกับภารกิจอ่ืนเพ่ือให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้
เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และมีสัมฤทธิผลมากข้ึน 

3.1.6 พัฒนาการให้บริการของสุรสัมมนาคารให้มีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น สามารถ
รองรับการจัดการประชุมสัมมนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงเพื่อน าผลงานวิชาการสู่สังคม 
ที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทาง 
3.2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหาในรูปแบบ  
ต่าง ๆ เช่น การร่วมแก้ปัญหาในเชิงพ้ืนที่ และการท าวิจัยร่วมกับภาค 
เอกชน เป็นต้น 

3.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคเอกชน
เพ่ือถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ 

3.2.3 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรหลักในการเป็นที่ พ่ึ งของสังคม  
เพ่ือการร่วมแก้ปัญหาให้ชุมชนและท้องถิ่น 

มาตรการที่ 3.3 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในบทบาทการเป็น
แหล่งให้บริการ ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และ
การบริการวิชาการ 

แนวทาง 
3.3.1 ผลั กดั นน โยบาย  University Engagement โดยการน าพั นธกิ จของ

มหาวิทยาลัยไปบูรณาการกับสังคมและชุมชน และ Social Enterprise ใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาบูรณาการการเรียน
การสอนในชุมชน  (Community Experiential Learning) การสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) การส่งเสริมให้ เกิด Social 
Enterprise การสร้างผู้ประกอบการทางสังคม การส่งเสริมการไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน เช่น โครงการ Talent Mobility 
การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรมโดยการต่อยอดการศึกษาและ
การฝึกอบรม การพัฒนาฝีมือแรงงานในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม การพัฒนา
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ระบบนิเวศน์เอ้ือ Ecosystem ที่สนับสนุนการพัฒนา Social Enterprise 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคม  

3.3.2 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องการเป็นแหล่งให้บริการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการให้บริการทางวิชาการสู่ภายนอก
อย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดพ้ืนที่แสดงผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย (IP Roadshow) บริเวณอาคารสุรพัฒน์ 3 เป็นต้น 

3.3.3 ขยายขีดความสามารถของอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (Science and 
Innovative Park) ให้สามารถรองรับการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
มากขึ้น 

3.3.4 พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น อุทยาน
การเรียนรู้ ฟาร์มมหาวิทยาลัย หน่วยบริการวิชาการชุมชน ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร (บวช.) ฯลฯ และบริการองค์ความรู้แก่หน่วยงาน 
องค์กรภาครัฐและเอกชนให้มากข้ึน 

3.3.5 ผลักดันให้น าเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไปร่วมใช้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของ
สังคมและแก้วิกฤตของประเทศ เช่น เทคโนโลยีด้านการก าจัดขยะ 
เทคโนโลยีด้านไมโครเวฟ เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น 

3.3.6 ส่งเสริมการจัดประชุม สัมมนาด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และการบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

3.3.7 ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้น าทางปัญญา และการมี
จิตส านึกในการรับใช้และรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 

3.3.8 ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการตอบโจทย์
รัฐบาล ตอบสนองนโยบายชาติ ยุทธศาสตร์ โครงการตามยุทธศาสตร์ และ
โครงการบูรณาการ โดยเน้นความเป็นประชารัฐเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 
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มาตรการที่ 3.4 สนับสนุนการน าองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาขีดความ  
 สามารถของสังคมภูมิภาค 

แนวทาง 
3.4.1 ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ความต้องการที่แท้จริงของสังคมเพ่ือ ให้การ

จัดบริการวิชาการสอดคล้องและช่ วยแก้ปัญ หาให้ สั งคมได้อย่ าง              
มีประสิทธิภาพ  

3.4.2 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน 

3.4.3 เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นโดยการจัดอบรมและให้
ความรู้และท างานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของชุมชน 

3.4.4 ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงความรู้ภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมที่ น าไปสู่ การเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (GRP) ให้สูงขึ้น 

3.4.5 สนับสนุนการเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แผนท่ีทางยุทธศาสตร์ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าประสงค์ 
- ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
- การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 
- ระบบบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการ

ด าเนินการด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 

- บุคลากร นักศึกษา และประชาชนได้รับความรู้ด้านทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระหนัก เห็นคุณค่า และมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์สืบสานต่อไป 

 ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 

มาตรการที่ 4.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทาง 
4.1.1 ยกระดับภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้มีความชัดเจนขึ้น เช่น ส่วนกิจการนักศึกษาให้เป็นแหล่งปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมรองรับแก่นักศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และห้องไทยศึกษานิทัศน์และ
ห้องเทคโนโลยีไทยโบราณให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัยและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 

4.1.2 พัฒนาอุทยานการเรียนรู้สิรินธรให้มีบทบาทหลักเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยีพ้ืนบ้านของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชน 

4.1.3 สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบและจังหวัดในการ
ด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นและภูมิภาค 

4.1.4 สร้างเครือข่ายกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
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มาตรการที่ 4.2 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่สู่ท้องถิ่น 
แนวทาง 

4.2.1 สนับสนุนและความส าคัญกับการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมถึงการ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.2.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.2.3 ส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
พ้ืนบ้านในระดับชาติ 

4.2.4 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือให้มากขึ้น 

 
แผนที่ทางยุทธศาสตร์ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและ 
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ 
- มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง  
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับสูง   
- การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย 

และหน่วยงานภายนอกมีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถและมีศักยภาพสูง 
- มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย  

(Happy and Healthy Environment) 
- มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอับดับ “มหาวิทยาลัยเขียว” อันดับ TOP 10 ของ

ประเทศ 
- มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เหมาะสม 

และเพียงพอ ตลอดจนมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน 
- มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสม   
- มหาวิทยาลัยมีความสามารถพ่ึงพาตนเองได้มากข้ึน 

      ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 
 

มาตรการที่  5.1 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยให้คล่องตัว 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้หลักอัตตาภิบาล 

แนวทาง 
5.1.1  ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ และกฎเกณฑ์

ต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

5.1.2  ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

5.1.3  พัฒนาระบบการให้บริการโดยเน้นการลดขั้นตอนการท างาน และการ
พัฒนาไปสู่การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) 
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5.1.4   ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Restructure) ให้มีความกระชับ 
เหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับลด หรือยกเลิกกระบวนการท างานบางส่วนที่
ไม่ต้องด าเนินการแล้ว และด าเนินการเฉพาะในส่วนที่ส าคัญ โดยใช้วิธีการ
ท าวิจัยสถาบันประกอบการตัดสินใจ  

มาตรการที่ 5.2  ส่งเสริมและปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่มีคุณภาพ  
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 แนวทาง 
5.2.1 ปรับปรุงระบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่มีความหลากหลายช่องทางและมีประสิทธิภาพ 
5.2.2 พัฒนางานชุมชนสัมพันธ์และระบบสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น

และภูมิภาค ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี การเกื้อกูลและ
ประสานประโยชน์ร่วมกัน 

5.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  (SUT 
Branding) ในทุกองค์ประกอบตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยยึดมั่น
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี  มีความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับชาติและ
นานาชาติ และสื่อสารถึงทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

มาตรการที่ 5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการงานบริหารบุคคล เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

แนวทาง 
5.3.1   เร่งรัดการจัดท าและผลักดันการน าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ไปสู่การปฏิบัติและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ 
5.3.2  ปรับปรุงการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและทิศทางการขยายตัวของมหาวิทยาลัย   
5.3.3  วิเคราะห์อัตราก าลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการให้สอดคล้องและเอ้ือต่อ

การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ  มีการจ้าง 
ผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในสาขาขาดแคลนอย่างเหมาะสม  

5.3.4  เร่งรัดการด าเนินการเชิงรุกในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นคนดีและ
เก่งเข้ามาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยโดยมีจ านวนสอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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5.3.5  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จัดท าตัวชี้วัด (KPI) 
และจัดท าข้อตกลงภาระงานเป็นรายบุคคล มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 5.3.6  พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีขีด
ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติเช่น จัดท าแผน
เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ตามระบบสมรรถนะเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล  การพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการผู้มีความรู้
ส าหรับผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management)  เป็นต้น 

5.3.7  น าระบบความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) พร้อมทั้งระบบการ 
ขอก าหนดต าแหน่งของบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนการทดแทนต าแหน่งบริหารของ
มหาวิทยาลัย (Succession Plan)  

5.3.8  ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรักและความผูกพัน (Engagement) รวมถึงมีการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน  

มาตรการที่ 5.4 สนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ภายในมหาวิทยาลัย (Happy and Healthy Environment) 

แนวทาง 
5.4.1  ปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวก   

ให้เหมาะสมต่อการท างานและการด ารงชีวิตภายในมหาวิทยาลัย 
5.4.2   เสริมสร้างความมั่นคงในการท างานให้กับบุคลากร โดยปรับปรุงระบบการ

จ่ายค่าตอบแทนอัตราเงินเดือนอย่างเหมาะสมเพ่ือดึงดูด จูงใจ และรักษา
คนเก่งคนดีให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย   

5.4.3  ปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม 

5.4.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บุคลากรและนักศึกษา 
รวมถึงการเร่งรัดพัฒนาระบบและกลไก Happy Workplace อย่างต่อเนื่อง
และน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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มาตรการที่  5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้นโยบาย 
“มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด” 

แนวทาง 
5.5.1 จัดท าแผนแม่บทระยะยาวที่เก่ียวข้อง เช่น แผนการใช้ประโยชน์พ้ืนที ่ระยะ 

30 ปี (พ.ศ. 2563-2593) แผนการซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่  และ
แผนพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดและทดแทน ระยะ 5 ปี  ระยะ 10 ปี 
เป็นต้น 

5.5.2 สนับสนุนการออกแบบสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   

5.5.3 รณรงค์สร้างจิตส านึกให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เช่น ลดการใช้พลาสติก มทส. ปลอดโฟม 
ธนาคารขยะรีไซเคิล  ใช้กล่องอาหารส่วนตัว เป็นต้น  

5.5.4 ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยโดยเน้น
ด าเนินการ 5 ด้าน ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) การ
น ากลับมาใช้ ใหม่  (Recycle) การซ่อมหรือแก้ ไข (Repair) และการ
หลีกเลี่ยง (Reject) 

5.5.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้มีความ
เหมาะสม เช่น ระบบการขนส่งสาธารณะที่ดี  ระบบจราจรอัจฉริยะ  
จัดสถานที่จอดรถที่เหมาะสม เป็นต้น    

5.5.6 ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น การปรับปรุงรถบริการส่วนกลางให้ใช้พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน 
การใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยมากข้ึน เป็นต้น 

5.5.7 ส่งเสริมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)  

5.5.8 ปรับปรุงความปลอดภัยของอาคาร การตรวจสอบอาคาร และการ
เตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

5.5.9 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยให้เป็น Campus 
Security ที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยใช้ 
RFID บันไดหนีไฟ ระบบดับเพลิง เป็นต้น 

5.5.10 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการให้มีความ
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานที่ก าหนด 
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5.5.11 บริหารจัดการด้านกายภาพให้ดียิ่งขึ้น มีการจัดสรรงบประมาณที่ เหมาะสม
ทั้งด้านการซ่อมแซม (Repairing)  การปรับปรุง (Renovation)  และการ
ฟ้ืนฟ ู(Rehabilitation) อาคารและสาธารณูปโภค  

5.5.12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้บุคลากรและนักศึกษา   

มาตรการที่ 5.6 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 

แนวทาง 
5.6.1 จัดท าแผนปฏิ บั ติ การดิ จิ ทั ลให้ มี ความเหมาะสมตามรูปแบบและ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ
นโยบายของรัฐบาล 

5.6.2 เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  สามารถ 
ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น รองรับการ
ด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ 

5.6.3 พัฒนาองค์ประกอบหลักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ (MIS) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) และ
ระบบการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เช่น 
ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุก
หน่วยงาน เชื่อมโยงเข้ ากับ ระบบบริหารการคลั งและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยที่และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Research Information System : HIRS) อย่าง Real Time ใน
รูปแบบ System Integration เป็นต้น 

5.6.4 พัฒนาระบบ Hardware, Software และ People ware ให้ สามารถ
รองรับและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
ระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัยให้อยู่ ในระดับก้าวหน้า เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

5.6.5 ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
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5.6.6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้ได้
มาตรฐานที่เหมาะสมตามที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด 

มาตรการที่ 5.7 ส่งเสริมการสร้างและน านวัตกรรมด้านการบริหารจัดการมาสนับสนุนการ  
 ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวทาง 
5.7.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้อัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
5.7.2  ธ ารงรักษาและพัฒนาขีดความสามารถของ “ระบบรวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบจ้างเหมาบริการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

5.7.3 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

5.7.4  พัฒนาและบูรณาการวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ให้เชื่อมโยง
และรองรับระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย  

5.7.5  พัฒนากระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ของ
มหาวิทยาล ัยทั ้งระบบเพื ่อให ้เก ิดแนวปฏิบัติที่ดีและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในลักษณะการน าความรู้ไปเป็น “ปัญญาปฏิบัติ” 

5.7.6  พัฒนากลไกการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในเพ่ือเป็นเครื่องมือการบริหารงานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

5.7.7  ส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานท าวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร        

5.7.8  พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น    

5.7.9 พัฒนารูปแบบการประเมินผลงานของอธิการบดี สภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานให้สะท้อนผลงานและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

5.7.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการประเมินเพ่ือจัดล าดับมหาวิทยาลัย 
(Ranking) ในระดับชาติและนานาชาติ โดยน าผลที่ได้มาปรับปรุงงานตาม
พันธกิจอย่างสม่ าเสมอ 
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มาตรการที่ 5.8   สนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า และเร่งรัดการเพิ่ม            
ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ 

แนวทาง 
5.8.1  พัฒนาแนวทางด้านการเงินและงบประมาณเพ่ือการพ่ึงพาตนเองให้มาก

ยิ่งขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดท าแผนกลยุทธ์การเงินและผลักดันไปสู่
ปฏิบัติ  ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและ
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและการลงทุน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

5.8.2  ปรับปรุงระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับหลักการ
จัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในยุทธศาสตร์ (Strategic and 
Performance Based Budget) โดยใช้หลัก 3R คือ Review  Redeploy 
และ Replace และการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ (PART :  Performance Assessment Rating 
Tool) ในการบริหารจัดการงบประมาณ 

5.8.3   ปรับปรุงระบบและกลไกบริหารงบประมาณและการคลังให้มีประสิทธิภาพ
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบบริหารจัดการโครงการที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้และน าผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินการตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ มาเป็นพ้ืนฐาน
ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

5.8.4  เร่งรัดการบริหารสินทรัพย์และทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา
และเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้เห็นเป็นรูปธรรม 

5.8.5  ส่งเสริมมาตรการประหยัดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยการ
น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

5.8.6  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบัน 
อุดมศึกษา โดยเฉพาะการผ่านเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันแม่ข่าย 

5.8.7  เร่ งรัดการพัฒ นาระบบวิสาหกิจ  ได้ แก่  เทคโนธานี   โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฟาร์มมหาวิทยาลัย และสุรสัมมนาคารให้
เข้มแข็งและเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต 
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5.8.8   พัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารจัดการการเงินโดยการระดมทุนจากทุก
ภาคส่วนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  

มาตรการที่ 5.9 พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย  

แนวทาง 
5.9.1 พัฒนาระบบ โครงสร้าง และแผนงานบริหารความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 

ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
5.9.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษา ศิษย์เก่าและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และมีการน ามาใช้งานอย่างเหมาะสมผ่านระบบ
การบริหาร ความสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.9.3 ส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรระดับ
สาขาวิชา ระดับส านักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยและสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 

5.9.4 ส่งเสริมให้เกิดความเป็นเอกภาพของกลุ่มศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ชมรมศิษย์เก่าสาขา ชมรมศิษย์เก่าส านักวิชา ชมรมศิษย์เก่าภูมิภาค เป็นต้น 
โดยการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงอยู่ ในโครงสร้างของสมาคมเทคโนโลยี 
สุรนารี 

5.9.5 สนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมเพ่ือสังคม (University Engagement) 
ของนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในลักษณะการ 
บูรณาการร่วมกันตามความสามารถและความถนัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่
ชัดเจนและท่ัวถึงแก่ชุมชนและสังคม 

5.9.6 ส่งเสริมการให้ความรู้และการสร้างความเข้มแข็ งแก่ศิษย์ เก่ าของ
มหาวิทยาลัยในสาขาวิชา และในพ้ืนที่ต่าง ๆ มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เช่น การให้ความรู้ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหม่แก่ศิษย์เก่าในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นต้น 
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
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4.4 ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย และค่าเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
   มหาวิทยาลัยได้ประชุมร่วมกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาข้อมูลยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ มาตรการ แนวทางการด าเนินการ ร่วมกับเอกสารประกอบการพิจารณาที่ส าคัญ  ได้แก่ 
รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ
รายงานประจ าปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึง 2558 รายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ถึง 2557  คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 รายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2554 และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ผลสรุปตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2  ตัวชี้วัดหลักแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์หลัก/ตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

เฉลี่ย 4 ปี 
(2555-2558) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์หลัก : การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
1 จ านวนรางวัลที่ได้รับในระดับชาต/ิ

นานาชาติ (ระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป) 

ฝ่ายวิชาการ
และนวัตกรรม 

34 
  

36 38 40 42 45 

2 ระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงาน 
(นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา/อาจารย์   
ที่ปรึกษา (กรณีศึกษาต่อ)  

ฝ่ายวางแผน 4.23 4.35 4.35 4.40 4.45 4.50 

3 ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรี 
ที่ได้งานท าหรือการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี   

ฝ่ายวางแผน 85.70 86.00 86.50 87.00 87.50 88.00 

4 เงินเดือนแรกเริ่มของบัณฑติระดับ
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าภายใน 1 ปี  

ฝ่ายวางแผน 16,710 
 

18,100 18,200 18,300 18,400 18,500 

5 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาต ิ ฝ่ายวิชาการ
และนวัตกรรม 

5.55 6 7 8 9 10 

6 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
   และนวัตกรรม 

NA 70 75 80 85 90 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์หลัก/ตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

เฉลี่ย 4 ปี 
(2555-2558) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

7 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหวา่ง
ประเทศท่ีมหาวิทยาลยัรับเข้า 
(Exchange Student Inbound) 

ฝ่ายวิชาการ 
   และนวัตกรรม 

22 24 26 28 30 32 

8 จ านวนนักศึกษา มทส. แลกเปลี่ยน
เดินทางไปต่างประเทศ (Exchange 
Student Outbound) 

ฝ่ายวิชาการ  
   และนวัตกรรม 

31 32 34 36 38 40 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสูก่ารยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์หลัก :  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
9 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน

ฐานข้อมูลสากล SCOPUS ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า  

ฝ่ายวิชาการ 
   และนวัตกรรม 

0.78 
 

0.80 0.85 0.85 0.90 0.95 

10 จ านวนบทความวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติที่ม ีImpact Factor หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ของ สกว. และ สกอ. และสิทธิบัตร
การประดิษฐ ์(นับทุก Application)  

ฝ่ายวิชาการ 
    และนวัตกรรม 

374 380 385 390 395 400 

11 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของการอ้างอิง 
(Citation) ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลสากล  

ฝ่ายวิชาการ 
    และนวัตกรรม 

26.24 
 

26 27 28 29 30 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ  
                     วิชาการเพ่ือเป็นที่พึ่งของสังคม 
เป้าประสงค์หลัก : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่งให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด 
                       และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ 
12 จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา 

ทีน่ าไปใหบ้ริการเชิงพาณิชย ์
ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ์ฯ 

7 8 9 10 11 12 

13 จ านวนโครงการด้านพันธกิจสมัพนัธ ์
กับมหาวิทยาลยักับองค์กรชุมชนท่ี
เกิดผลงานต่อเนื่องและเห็นผลเปน็
รูปธรรม  
 

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ์ฯ 

NA 15 18 20 25 30 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์หลัก/ตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

เฉลี่ย 4 ปี 
(2555-2558) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

14 ร้อยละของเครือข่ายที่มีการด าเนนิ
กิจกรรมใหเ้ห็นอย่างต่อเนื่อง 
เป็นรูปธรรม 

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ์ฯ 

NA 50 55 60 65 70 

15 Research income from 
Industry Commerce 

ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ์ฯ 

30.36 
ล้านบาท 

32  34 36 38 40 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 :  การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
     เป้าประสงค์หลัก : ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
16 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม

กิจกรรมศลิปวัฒนธรรมที่
ด าเนินการร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

ฝ่ายกิจการ 
นักศึกษา 

5.00 
 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
     เป้าประสงค์หลัก : มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
17 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ

วิชาชีพและบริหารทั่วไปได้รับการ
เลื่อนต าแหน่งสูงขี้น 

ฝ่ายบรหิาร 0.008 
 

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 

18 คะแนนเฉลีย่ Happy Workplace ฝ่ายบรหิาร 65.3 66 67 68 69 70 
19 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ต่ออาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

ฝ่ายบรหิาร 
 
 

17.18 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 

20 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

ฝ่ายบรหิาร 83.06 
 

90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 

21 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด  

ฝ่ายบรหิาร 3.47 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 

22 ระดับขดีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ 

ฝ่ายวางแผน
และฝา่ยบรหิาร 

3.84 
 

3.85 3.90 3.95 4.00 4.00 
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4.5 หลักสูตรที่เปิดสอนและเป้าหมายการรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ก าหนดเป้าหมายการเปิดสอนหลักสูตร และเป้าหมายการ

รับนักศึกษาโดยค านึงถึงตลาดแรงงานและความต้องการของการพัฒนาประเทศ และในช่วงของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  มหาวิทยาลัยก าหนดแผนการ
เปิดสอนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ทั้งสิ้น 115 หลักสูตร  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
48 หลักสูตร (หลักสูตร (4 ปี) 41 หลักสูตร หลักสูตรก้าวหน้า 5 หลักสูตร และหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 6 ปี จ านวน 2 หลักสูตร) หลักสูตรระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 
30 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังตารางแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายนักศึกษาปีการศึกษา 
2560-2564 ต่อไปนี้ 
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   ตารางที่ 3  แผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564
หน่วย : คน

ส านักวิชา/หลกัสตูร

แผน ผล 2560 2561 2562 2563 2564
ก. ระดบัปริญญาตรี (4 ป)ี 3,062 3,761 3,182 3,242 3,272 3,272 3,272

1. เทคโนโลยกีารเกษตร 330 284 330 330 330 330 330
1.1 เทคโนโลยีการผลิตพืช 90 94 90 90 90 90 90
1.2 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 90 97 90 90 90 90 90
1.3 เทคโนโลยีอาหาร 90 93 90 90 90 90 90
1.4 การบรูณาการเทคโนโลยีการเกษตร 60  - * 60 60 60 60 60
     และการจัดการความปลอดภยั

     ด้านอาหาร (นานาชาติ) (3)

2. เทคโนโลยสีงัคม 290 303 290 290 290 290 290
2.1 วิทยาการสารสนเทศ 150 164 150 150 150 150 150

2.2 นเิทศศาสตร์ (4) 50 49 50 50 50 50 50
2.3 การจัดการ 90 90 90 90 90 90 90

2.4 การจัดการ (นานาชาติ) (5)  - -  -  -  -  -
3. วิศวกรรมศาสตร์ 2,060 2,803 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180
ยงัไมส่งักัดหลกัสตูร 2,327

3.1 วิศวกรรมปโิตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี (6) 65 29 65 65 65 65 65
3.2 วิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์ 120 - 120 120 120 120 120
3.3 วิศวกรรมการผลิต 95 24 95 95 95 95 95
3.4 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 95 29 95 95 95 95 95
3.5 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 95 15 95 95 95 95 95
3.6 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 120 20 120 120 120 120 120
3.7 วิศวกรรมเคมี 95 20 95 95 95 95 95
3.8 วิศวกรรมเคร่ืองกล 120 39 120 120 120 120 120
3.9 วิศวกรรมเซรามกิ 95 11 95 95 95 95 95
3.10 วิศวกรรมโทรคมนาคม 95 25 95 95 95 95 95
3.11 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 95 43 95 95 95 95 95
3.12 วิศวกรรมไฟฟ้า 120 21 120 120 120 120 120

3.13 วิศวกรรมยานยนต์ 65 20 65 65 65 65 65
3.14 วิศวกรรมโยธา 120 36 120 120 120 120 120
3.15 วิศวกรรมโลหการ 95 23 95 95 95 95 95
3.16 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 95 14 95 95 95 95 95

ปกีารศึกษา (2)ข้อมูลพ้ืนฐานปี 2559(1)
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หน่วย : คน

ส านักวิชา/หลกัสตูร

แผน ผล 2560 2561 2562 2563 2564

ปกีารศึกษา (2)ข้อมูลพ้ืนฐานปี 2559(1)

3.17 วิศวกรรมอากาศยาน 65 14 65 65 65 65 65
3.18 วิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส์ 60 30 60 60 60 60 60
3.19 วิศวกรรมอตุสาหการ 95 15 95 95 95 95 95
3.20 วิศวกรรมธรณี 65 33 65 65 65 65 65
3.21 วิศวกรรมการออกแบบผลิตภณัฑ์ 65 14 65 65 65 65 65
3.22 วิศวกรรมเคร่ืองมอื 65 1 65 65 65 65 65
3.23 วิศวกรรมแอกกริทรอนกิส์ 60  - * 60 60 60 60 60
หลกัสตูรใหม ่(นานาชาต)ิ
3.24 วิศวกรรมเคร่ืองกล  - - 30 30 30 30 30
3.25 วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ  - - 30 30 30 30 30
3.26 วิศวกรรมโยธา  - - 30 30 30 30 30
3.27 ปโิตรเคมีและพอลิเมอร์  - - 30 30 30 30 30
4. แพทยศาสตร์ 242 217 242 302 332 332 332
ยงัไมส่งักัดหลกัสตูร 207
4.1 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 120 5 120 120 120 120 120
4.2 อนามัยส่ิงแวดล้อม 90 5 90 90 90 90 90
4.3 เทคนคิการแพทย์ (7) 32  - * 32 32 32 32 32
หลกัสตูรใหม่
4.4 โภชนาการและการก าหนดอาหาร  - -  - 60 90 90 90
5. วิทยาศาสตร์ 60 74 60 60 60 60 60
5.1 วิทยาศาสตร์การกฬีา 60 74 60 60 60 60 60
6. พยาบาลศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 80
6.1 พยาบาลศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 80
หมายเหตุ

(1)   แผนการเปิดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาใหม่  ผ่านการพจิารณาจากสภาวิชาการในคราวการประชุมคร้ังที ่4/2558

      เมือ่วันที ่30 เมษายน 2558  โดยจ านวนรับรวมของนักศึกษาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ปรับเป็น 2,000 คน 

      และผลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา ณ 19 พฤษภาคม 2559

(2)   การประมาณจ านวนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560-2564 จากการส ารวจข้อมูลส านักวิชา   ณ เดือน พฤษภาคม 2559

(3)  เนือ่งจากหลักสูตรได้ปรับรูปแบบการเรียนการอสจากเดิมเป็นหลักสูตรนานาชาติ และหากรายวิชากลุ่มวิชาพืน้ฐาน

     ทางวิทยาศาสตร์สามารถจัดการเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้ 100% แล้ว จะมีการพจิารณาจ านวนรับนักศึกษาใหม่อีกคร้ัง

(4)  ส านักวิชาฯ มีแผนทีจ่ะแยกหลักสูตรนิเทศศาสตร์ออกจากหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ

(5)  ชะลอการพฒันาหลักสูตรใหม่

(6)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558 จากเดิมวิศวกรรมเทคโนโลยีธรณี

(7)  จากมติทีป่ระชุมสภาวิชาการเดือนเมษายน 2559 ใหช้ะลอการรับนักศึกษาไปก่อน

*   หลักสูตรมีแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559  แต่มิได้ด าเนินการรับนักศึกษา ได้แก่   การบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรฯ จ านวน 60 คน   

    การจัดการ (นานาชาติ) ชะลอการพฒันาหลักสูตร  วิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์ จ านวน 60 คน และเทคนิคการแพทย์ จ านวน 32 คน
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ส ำนักวิชำ/หลักสูตร

แผน ผล 2560 2561 2562 2563 2564

ข. ระดบัปริญญำตรี (6 ป)ี 140 133 140 150 160 160 160

1. แพทยศำสตร์ 100 92 100 100 100 100 100

1.1 แพทยศาสตร์ (8) 100 92 100 100 100 100 100

2. ทันตแพทยศำสตร์ 40 41 40 50 60 60 60
2.1 ทันตแพทยศาสตร์ 40 41 40 50 60 60 60
ค. ระดบัปริญญำตรี - โท 120 27 150 150 150 150 150
   (Honors Program)
1. วิทยำศำสตร์ 120 27 150 150 150 150 150
ยงัไม่สังกัดหลักสูตร 18
1.1  ฟิสิกส์  (หลักสูตรกา้วหน้า) 30 3 30 30 30 30 30
1.2  เคม ี (หลักสูตรกา้วหน้า) 30 2 30 30 30 30 30
1.3  ชีววิทยา  (หลักสูตรกา้วหน้า) 30 1 30 30 30 30 30
1.4  คณิตศาสตร์  (หลักสูตรกา้วหน้า) 30 3 30 30 30 30 30
หลกัสตูรใหม่
1.5 ชีวเคม ี(หลักสูตรกา้วหน้า)  - - 30 30 30 30 30
หมำยเหตุ

(1)  แผนการเปดิหลักสูตรและจ านวนนกัศึกษาใหม ่ ผ่านการพจิารณาจากสภาวิชาการ   ในคราวการประชมุคร้ังที่ 4/2558

      เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  โดยจ านวนรับรวมของนกัศึกษาส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ปรับเปน็ 2,000 คน 

      และผลการรับนกัศึกษาใหม ่ปกีารศึกษา 2559 ขอ้มลูจากศูนยบ์ริการการศึกษา ณ 19 พฤษภาคม 2559

(2)  การประมาณจ านวนรับนกัศึกษาใหม ่ปกีารศึกษา 2560-2564 จากการส ารวจขอ้มลูส านกัวิชา ณ เดือน พฤษภาคม 2559

(8)  ได้รับการอนมุติัจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ใหรั้บนกัศึกษาใหม ่ต้ังแต่ปกีารศึกษา 2559 จ านวน 92 คน

                   หน่วย : คน

ขอ้มลูพ้ืนฐำนป ี2559(1) ปีกำรศึกษำ (2)
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หน่วย : คน

ส ำนักวิชำ/หลกัสตูร

แผน ผล 2560 2561 2562 2563 2564

ง. ระดบัปริญญำโท 480 169 496 511 511 516 516

1. เทคโนโลยกีำรเกษตร 41 20 61 61 61 61 61
1.1 พืชศาสตร์ 10 5 10 10 10 10 10
1.2 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 10 7 10 10 10 10 10
1.3 เทคโนโลยีอาหาร 10 2 10 10 10 10 10
1.4 เทคโนโลยีชีวภาพ 11 6 11 11 11 11 11
หลกัสตูรใหม ่(นำนำชำต)ิ
1.5 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการประมงน ้าจืด  - - 10 10 10 10 10
1.6 โภชนศาสตร์จีโนม  - - 10 10 10 10 10
2. เทคโนโลยสีงัคม 70 18 70 70 70 70 70
2.1 ภาษาองักฤษศึกษา 10 4 10 10 10 10 10
2.2 วิทยาการสารสนเทศ 10 1 10 10 10 10 10
2.3 การจัดการ 10 5 10 10 10 10 10
2.4 สหกจิศึกษา 20 - 20 20 20 20 20
2.5 การประกอบการธุรกจินวัตกรรมและ 20 8 20 20 20 20 20
     การออกแบบธุรกจิ
3. วิศวกรรมศำสตร์ 270 89 280 280 280 280 280
3.1 การบริหารงานกอ่สร้างและสาธารณูปโภค 30 23 30 30 30 30 30
3.2 วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 20 8 20 20 20 20 20
3.3 วิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์ 30 8 30 30 30 30 30
3.4 วิศวกรรมไฟฟ้าสัญญาณและวัดคุม 10 - 10 10 10 10 10
หลกัสตูรควบรวม
3.5 วิศวกรรมวัสดุ (9) 30 5 30 30 30 30 30
3.6 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบกระบวนการ (10) 40 12 30 30 30 30 30
3.7 วิศวกรรมอตุสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม (11) 20 11 30 30 30 30 30
3.8 วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ (12) 40 4 30 30 30 30 30
3.9 วิศวกรรมไฟฟ้า (13) 20 10 30 30 30 30 30
3.10 วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี (14) 30 8 30 30 30 30 30
หลกัสตูรใหม ่(นำนำชำต)ิ
3.11 วิศวกรรมระบบรางและโครงสร้างพื นฐาน  - - 10 10 10 10 10
4. แพทยศำสตร์ 14 - 15 15 15 20 20
4.1 มลพิษส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 5 - 5 5 5 5 5
4.2 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4 - 5 5 5 5 5
4.3 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 5  - * 5 5 5 5 5
หลกัสตูรใหม่
4.4 แพทย์ประจ้าบา้นเวชศาสตร์ครอบครัว  - -  -  -  - 5 5

ข้อมูลพ้ืนฐำนปี 2559(1) ปกีำรศึกษำ (2)



71
หน่วย : คน

ส ำนักวิชำ/หลกัสตูร

แผน ผล 2560 2561 2562 2563 2564

ข้อมูลพ้ืนฐำนปี 2559(1) ปกีำรศึกษำ (2)

5. วิทยำศำสตร์ 70 42 70 70 70 70 70
5.1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 1 10 10 10 10 10
5.2 เคมี 10 3 10 10 10 10 10
5.3 ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม 10 3 10 10 10 10 10
5.4 ฟิสิกส์ 10 20 10 10 10 10 10
5.5 เทคโนโลยีเลเซอร์ 5 - 5 5 5 5 5
5.6 จุลชีววิทยา 5 - 5 5 5 5 5
5.7 ชีวเคมี 5 2 5 5 5 5 5
5.8 ภมิูสารสนเทศ 5 3 5 5 5 5 5
5.9 ชีวเวชศาสตร์ 5 2 5 5 5 5 5
5.10  ฟิสิกส์ประยุกต์ 5 8 5 5 5 5 5
6. พยำบำลศำสตร์ 15 - - 15 15 15 15
หลกัสตูรใหม่
6.1 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  (15) 15  - * - 15 15 15 15
หมำยเหตุ

(1)  แผนการเปิดหลักสูตรและจา้นวนนักศึกษาใหม่  ผ่านการพจิารณาจากสภาวิชาการในคราวการประชุมครั งที ่4/2558

      เมือ่วันที ่30 เมษายน 2558   และผลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา ณ 19 พฤษภาคม 2559

(2)  การประมาณจา้นวนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560-2564 จากการส้ารวจข้อมูลส้านักวิชา ณ เดือนพฤษภาคม 2559

(9)  หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) ประกอบด้วย  หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์  วิศวกรรมเซรามิก  วิศวกรรมโลหการ                              

(10)  หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบกระบวนการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) ประกอบด้วยหลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกล เคมี 

     เกษตรอาหาร และการผลิต  

(11)  หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)   ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

(12)  หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพวิเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)   ประกอบด้วย  หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรมคอมพวิเตอร์

(13)  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)  ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา้  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

(14)  หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ขนส่ง  และทรัพยากรธรณี  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) 

(15)  มีแผนรับนักศึกษา ตั งแต่ปีการศึกษา 2561  เป็นต้นไป

 * มีแผนรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 แต่มิได้ด้าเนินการเปิดรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ได้แก่  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภยั จา้นวน 5 คน  
   หลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  จา้นวน 15 คน
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ส ำนักวิชำ/หลักสูตร

แผน ผล 2560 2561 2562 2563 2564

จ. ระดับปรญิญำเอก 229 59 244 244 244 244 244

1. เทคโนโลยกีำรเกษตร 24 7 34 34 34 34 34

1.1 พืชศาสตร์ 5 2 5 5 5 5 5

1.2 เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 5 3 5 5 5 5 5

1.3 เทคโนโลยอีาหาร 5 - 5 5 5 5 5

1.4 เทคโนโลยชีีวภาพ 9 2 9 9 9 9 9

หลักสูตรใหม่ (นำนำชำต)ิ

1.5 เทคโนโลยชีีวภาพด้านการประมงน ้าจดื  - - 5 5 5 5 5

1.6 โภชนศาสตร์จโีนม  - - 5 5 5 5 5

2. เทคโนโลยสีังคม 30 16 30 30 30 30 30

2.1 ภาษาอังกฤษศึกษา 10 3 10 10 10 10 10

2.2 วทิยาการสารสนเทศ 5 1 5 5 5 5 5

2.3 การจดัการ 5 6 5 5 5 5 5

2.4 สหกจิศึกษา 10 6 10 10 10 10 10

3. วิศวกรรมศำสตร์ 95 20 100 100 100 100 100

3.1 การบริหารงานกอ่สร้างและสาธารณูปโภค 5 - 5 5 5 5 5

3.2 วศิวกรรมการจดัการพลังงาน 5 2 5 5 5 5 5

3.3 วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 5 2 5 5 5 5 5

หลักสูตรควบรวม

3.4 วศิวกรรมวสัดุ (9) 15 2 15 15 15 15 15

3.5 วศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบกระบวนการ (10) 20 1 20 20 20 20 20

3.6 วศิวกรรมอุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม (11) 10 - 10 10 10 10 10

3.7 วศิวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ (12) 10 5 10 10 10 10 10

3.8 วศิวกรรมไฟฟ้า (13) 10 3 10 10 10 10 10

3.9 วศิวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี (14) 15 5 15 15 15 15 15

หลักสูตรใหม่ (นำนำชำต)ิ

3.10 วศิวกรรมระบบรางและโครงสร้างพื นฐาน  - - 5 5 5 5 5

หน่วย : คน

ขอ้มลูพ้ืนฐำนป ี2559(1) ปีกำรศึกษำ (2)
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ส ำนักวิชำ/หลักสูตร

แผน ผล 2560 2561 2562 2563 2564

หน่วย : คน

ขอ้มลูพ้ืนฐำนป ี2559(1) ปีกำรศึกษำ (2)

4. วิทยำศำสตร์ 80 16 80 80 80 80 80

4.1 คณิตศาสตร์ประยกุต์ 10 2 10 10 10 10 10

4.2 เคมี 10 5 10 10 10 10 10

4.3 ชีววทิยาส่ิงแวดล้อม 10 - 10 10 10 10 10

4.4 ฟิสิกส์ 10 2 10 10 10 10 10

4.5 เทคโนโลยเีลเซอร์ 5 2 5 5 5 5 5

4.6 จลุชีววทิยา 10 - 10 10 10 10 10

4.7 ชีวเคมี 10 - 10 10 10 10 10

4.8 ภูมิสารสนเทศ 5 2 5 5 5 5 5

4.9 ชีวเวชศาสตร์ 5 2 5 5 5 5 5

4.10  ฟิสิกส์ประยกุต์ 5 1 5 5 5 5 5

หมำยเหตุ :  

(1)  แผนการเปิดหลักสูตรและจ้านวนนักศึกษาใหม ่ ผ่านการพิจารณาจากสภาวชิาการ   ในคราวการประชมุครั งที่ 4/2558

      เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2558   และผลการรับนักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2559 ขอ้มลูจากศูนยบ์ริการการศึกษา ณ 19 พฤษภาคม 2559

(2)   การประมาณจ้านวนรับนักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2560-2564 จากการส้ารวจขอ้มลูส้านักวชิา ณ เดือน พฤษภาคม 2559

(9)   หลักสูตรวศิวกรรมวสัดุ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2558) ประกอบด้วย  หลักสูตรวศิวกรรมพอลิเมอร์  วศิวกรรมเซรามกิ  วศิวกรรมโลหการ                              

       เกษตรอาหาร และการผลิต

(11)  หลักสูตรวศิวกรรมระบบอตุสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2558)   ประกอบด้วย หลักสูตรวศิวกรรมอตุสาหการ  วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

(12)  หลักสูตรวศิวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2558)   ประกอบด้วย  หลักสูตรวศิวกรรมโทรคมนาคม  วศิวกรรมคอมพิวเตอร์

(13)  หลักสูตรวศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)  ประกอบด้วย หลักสูตรวศิวกรรมไฟฟ้า  วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์

(14)  หลักสูตรวศิวกรรมโยธา ขนส่ง  และทรัพยากรธรณี  (หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2558)

(10) หลักสูตรวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบกระบวนการ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2558) ประกอบด้วยหลักสูตรวศิวกรรมเคร่ืองกล เคมี
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4.6 แผนการด าเนนิงานด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย หน่วย

วิจัย และห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือสนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศที่รัฐบาลได้
ก าหนดไว้ 7 ประเด็นวิจัยย่อย ได้แก่ การวิจัยด้านความมั่นคง การวิจัยด้านการเกษตร การวิจัยด้าน
อุตสาหกรรม การวิจัยด้านสังคม การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข การวิจัยด้านพลังงาน      
และการวิจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงของการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  มหาวิทยาลัยก าหนดการด าเนินงานด้านการวิจัยภายใต้ศูนย์
เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย และห้องปฏิบัติการวิจัย  โดยมีประเด็นวิจัยย่อยที่
มหาวิทยาลัยจะสามารถตอบสนองโจทย์ของประเทศได ้ดังต่อไปนี้ 

ตาราง 4   แผนการด าเนินงานด้านการวิจัยของศูนย์เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย และ  
    ห้องปฏิบัติการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

การวิจัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

 การวิจัยด้านการเกษตร      

1. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

* * * * * 

2. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นก าเนิด * * * * * 
3. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว * * * * * 
4. กลุ่มวิจัยการจัดการดิน น้ า และธาตุอาหารเพ่ือการ

ผลิตพืช 
* * * * * 

5. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ 

* * * * * 

6. กลุ่มวิจัยและพัฒนาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยี     
อาหารสัตว์ 

* * * * * 

7. หน่วยวิจัยนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ * * * * * 
8. หน่วยวิจัยพัฒนาเฉพาะด้านเทคโนโลยีการผลิตองุ่น

และการจัดการโรคองุ่นส าหรับพ้ืนที่ปลูกองุ่นใน
ประเทศไทย 

 
 

* * * * * 
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การวิจัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

 การวิจัยด้านอุตสาหกรรม      

9. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างยั่งยืน 

* * * * * 

10. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง * * * * * 
11. ศูนย์วิจัย Advance Nanomaterials * * * * * 
12. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสร้างมูลค่าวัสดุอุตสาหกรรม

เกษตร 
* * * * * 

13. ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา * * * * * 
14. ศูนย์วิจัยเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อการผลิตอาหารและ

พลาสติกชีวภาพ 
* * * * * 

15. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโทรคมนาคม * * * * * 
16. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีประยุกต์ด้านการขนส่งและ    

โลจิสติกส์ 
* * * * * 

17. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และอาหาร * * * * * 
18. ศูนย์วิจัยเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรม 
* * * * * 

19. ศูนย์วิจัยวัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ * * * * * 
20. ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน * * * * * 
21. ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมหนักและเทคโนโลยีการ     

ฉุดลาก 
* * * * * 

22. กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซเคิลโลหะ * * * * * 
23. กลุ่มวิจัยวัสดุสารอินทรีย์ขั้นสูง * * * * * 
24. หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้โลหการเพ่ือการผลิตและ

ขึ้นรูปโลหะ 
 
 
 
 

* * * * * 
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การวิจัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

 การวิจัยด้านสังคม      

25. หน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วย
เก็บข้อมูล 

* * * * * 

26. หน่วยวิจัยนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ * * * * * 
27. หน่วยวิจัยวิศวกรรมข้อมูล * * * * * 
28. หน่วยวิจัยวิศวกรรมความรู้ * * * * * 
29. ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงนวัตกรรมด้านสารสนเทศ * * * * * 

 การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข      

30. Center for Bio molecular Structure, 
Function and Application 

* * * * * 

31. กลุ่มวิจัยทางสรีรวิทยา * * * * * 
32. หน่วยวิจัยด้านผู้สูงอายุ * * * * * 
33. หน่วยวิจัยทางการแพทย์คลินิกมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
* * * * * 

34. หน่วยวิจัยโรคปรสิต * * * * * 
35. ห้องปฏิบัติการอณูเทคโนโลยีชีวภาพ * * * * * 

 การวิจัยด้านพลังงาน      

36. ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญพิเศษด้านไฟฟ้าพลังงาน วัสดุน า
สมัย และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

* * * * * 

37. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูง  
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 

* * * * * 

38. ศูนย์วิจัย Synchrotron Radiation and Renewal 
Energy 

* * * * * 

39. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล * * * * * 
40. ศูนย์วิจัยพลังงานลม แดด ชีวมวล และการอนุรักษ์

พลังงาน 
* * * * * 

41. ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ทฤษฎี                                                              
 

* * * * * 
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การวิจัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

42. กลุ่มวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง พลังงาน เครื่องจักรกล
และการควบคุม 

* * * * * 

43. กลุ่มวิจัยเคมีวัสดุ เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

* * * * * 

44. กลุ่มวิจัยเคมีเชิงค านวณข้ันสูง * * * * * 
45. กลุ่มวิจัยชีวเคมี-เคมีไฟฟ้า * * * * * 
46. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีโฟตอนนิกส์และการ

ประยุกต์ 
* * * * * 

47. หน่วยวิจัยทางวิศวกรรมเมทาบอลิก * * * * * 
48. หน่วยวิจัยนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ * * * * * 
49. ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีไบโอเอทานอล * * * * * 

 การวิจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      

50. หน่วยวิจัยนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ประยุกต์ * * * * * 
51. หน่วยวิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ของวัสดุนาโน 
* * * * * 

52. หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี * * * * * 
53. หน่วยวิจัยมลพิษและการจัดการทรัพยากร * * * * * 
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4.7 ทรัพยากรการด าเนินงาน 
4.7.1 งบประมาณรายจ่าย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก าหนดงบประมาณรายจ่ายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการระบบ

รวมบริการ ประสานภารกิจ โดยใช้ค านึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายโดยค านึงถึงความส าคัญตามยุทธศาสตร์แผนงาน งานและโครงการตามนโยบาย และ
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยงบประมาณ
รายจ่ายมหาวิทยาลัย สรุปดังนี้ 
ตารางที ่5    แผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564   

ยุทธศาสตร์/แผนงานหลัก-รอง 
งาน/โครงการ 

ปีงบประมาณ* ปีงบประมาณ พ.ศ. 
พ.ศ. 2559 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
(ปีฐาน) 

รวมท้ังสิ้น 3,523,565,800 3,628,293,000 3,809,708,600 4,000,195,600 4,200,207,000 4,410,219,100 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษามี
คุณภาพได้มาตรฐาน สากล 

746,186,900 660,630,200 693,662,000 728,345,700 764,763,600 803,002,400 

1. แผนงานการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสู่มาตรฐาน สากล 

746,186,900 660,630,200 693,662,000 728,345,700 764,763,600 803,002,400 

1.1 แผนงานรองการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

25,317,900 32,486,900 34,111,300 35,816,900 37,607,800 39,488,200 

1.1.1) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 25,317,900 32,486,900 34,111,300 35,816,900 37,607,800 39,488,200 

1.2 แผนงานรองการพัฒนา
กระบวนการการสอนนักศึกษาให้
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

161,007,800 171,052,500 179,605,200 188,585,500 198,014,900 207,915,800 

1.2.1) งานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 140,666,100 163,478,000 171,651,900 180,234,500 189,246,300 198,708,700 

1.2.2) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 20,341,700 7,574,500 7,953,300 8,351,000 8,768,600 9,207,100 

1.3 แผนงานรองการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท างานของ
นักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ 

28,529,800 9,450,000 9,922,500 10,418,700 10,939,700 11,486,800 

1.3.1) งานส่งเสริมการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท างานของ
นักศึกษา 

8,500,000 7,500,000 7,875,000 8,268,800 8,682,300 9,116,500 

1.3.2) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 20,029,800 1,950,000 2,047,500 2,149,900 2,257,400 2,370,300 

1.4 แผนงานรองการพัฒนาขีดความ 
สามารถในการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย์ 

2,323,000 1,887,000 1,981,400 2,080,600 2,184,700 2,294,000 

1.4.1) งานส่งเสริมความสามารถด้าน
การจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ 

717,000 587,000 616,400 647,300 679,700 713,700 

1.4.2) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 

1,606,000 1,300,000 1,365,000 1,433,300 1,505,000 1,580,300 
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ยุทธศาสตร์/แผนงานหลัก-รอง 
งาน/โครงการ 

ปีงบประมาณ* ปีงบประมาณ พ.ศ. 
พ.ศ. 2559 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
(ปีฐาน) 

1.5 แผนงานรองการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ 

471,167,700 380,442,200 399,464,400 419,437,700 440,409,700 462,430,300 

1.5.1) งานสนับสนุนด้านเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สื่อการศึกษา 

463,687,200 370,192,200 388,701,900 408,137,000 428,543,900 449,971,100 

1.5.2) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 600,000 600,000 630,000 661,500 694,600 729,400 

1.5.3) โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

6,880,500 9,650,000 10,132,500 10,639,200 11,171,200 11,729,800 

1.6 แผนงานรองการพัฒนาการรับ
นักศึกษาเชิงรุก 

15,894,800 28,964,000 30,412,200 31,932,900 33,529,600 35,206,100 

1.6.1) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 15,894,800 28,964,000 30,412,200 31,932,900 33,529,600 35,206,100 

1.7 แผนงานรองการเสริมสร้างและ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น 
Residential University 

41,665,900 35,849,600 37,642,100 39,524,300 41,500,600 43,575,700 

1.7.1) งานพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น 
Residential University 

41,665,900 35,349,600 37,117,100 38,973,000 40,921,700 42,967,800 

1.7.2) โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

- 500,000 525,000 551,300 578,900 607,900 

1.8 แผนงานรองการเสริมสร้างความ
โดดเด่นนักศึกษาด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

280,000 498,000 522,900 549,100 576,600 605,500 

1.8.1) งานส่งเสริมขีดความสามารถ
นักศึกษาในด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

280,000 498,000 522,900 549,100 576,600 605,500 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านการวิจัยสู่การ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

178,368,500 167,952,600 176,350,400 185,168,100 194,426,600 204,148,000 

2. แผนงานการพัฒนาสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

178,368,500 167,952,600 176,350,400 185,168,100 194,426,600 204,148,000 

2.1 แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยเพื่อยกระดับ
มหาวิทยาลัยสู่สากล 

178,368,500 167,952,600 176,350,400 185,168,100 194,426,600 204,148,000 

2.1.1) งานวิจัยและพัฒนา 141,168,500 38,606,500 40,536,900 42,563,800 44,692,000 46,926,600 

2.1.2) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 37,200,000 129,246,100 135,708,500 142,494,000 149,618,700 157,099,700 

2.1.3) โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 

- 100,000 105,000 110,300 115,900 121,700 
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ยุทธศาสตร์/แผนงานหลัก-รอง 
งาน/โครงการ 

ปีงบประมาณ* ปีงบประมาณ พ.ศ. 
พ.ศ. 2559 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
(ปีฐาน) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และ
การบริการวิชาการเพื่อเป็นท่ีพึ่งของ
สังคม 

54,474,900 104,625,000 109,856,400 115,349,300 121,116,900 127,172,800 

3. แผนงานการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี และบริการ
วิชาการเพื่อเป็นท่ีพึ่งของสังคม 

54,474,900 104,625,000 109,856,400 115,349,300 121,116,900 127,172,800 

3.1 แผนงานรองการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

30,338,600 763,600 801,800 841,900 884,000 928,200 

3.1.1) งานปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

763,600 763,600 801,800 841,900 884,000 928,200 

3.1.2) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 29,575,000 - - - - - 

3.2 แผนงานรองการบริการวิชาการ 24,136,300 103,861,400 109,054,600 114,507,400 120,232,900 126,244,600 

3.2.1) งานบริการวิชาการ 2,550,200 2,086,200 2,190,600 2,300,200 2,415,300 2,536,100 

3.2.2) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 21,586,100 101,775,200 106,864,000 112,207,200 117,817,600 123,708,500 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถ่ินและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3,084,000 3,639,800 3,821,800 4,013,000 4,213,700 4,424,500 

4. แผนงานการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3,084,000 3,639,800 3,821,800 4,013,000 4,213,700 4,424,500 

4.1 แผนงานรองการทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3,084,000 3,639,800 3,821,800 4,013,000 4,213,700 4,424,500 

4.1.1) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 3,084,000 3,139,800 3,296,800 3,461,700 3,634,800 3,816,600 

4.1.2) โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

- 500,000 525,000 551,300 578,900 607,900 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการท่ีดี
มปีระสิทธิภาพภายใต้อัตตาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

2,541,451,500 2,691,445,400 2,826,018,000 2,967,319,500 3,115,686,200 3,271,471,400 

5. แผนงานการบริหารจัดการภายใต้
อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

2,541,451,500 2,691,445,400 2,826,018,000 2,967,319,500 3,115,686,200 3,271,471,400 

5.1 แผนงานรองการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

1,108,134,000 1,206,339,800 1,266,656,800 1,329,989,800 1,396,489,500 1,466,314,100 

5.1.1) งานบริหารงานทั่วไป 1,107,204,000 1,201,569,800 1,261,648,300 1,324,730,800 1,390,967,400 1,460,515,800 

5.1.2) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 930,000 4,590,000 4,819,500 5,060,500 5,313,600 5,579,300 

5.1.3) โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

- 180,000 189,000 198,500 208,500 219,000 

5.2 แผนงานรองการส่งเสริมปรับปรุง
ระบบการสื่อสารภายในและ
ภายนอก 

34,746,000 51,090,000 53,644,500 56,326,800 59,143,200 62,100,500 

5.2.1) งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก 3,720,000 3,720,000 3,906,000 4,101,300 4,306,400 4,521,800 

5.2.2) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 31,026,000 47,370,000 49,738,500 52,225,500 54,836,800 57,578,700 
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ยุทธศาสตร์/แผนงานหลัก-รอง 
งาน/โครงการ 

ปีงบประมาณ* ปีงบประมาณ พ.ศ. 
พ.ศ. 2559 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
(ปีฐาน) 

5.3 แผนงานรองการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงานบริหารบุคคล 

28,310,000 28,460,000 29,883,000 31,377,200 32,946,100 34,593,500 

5.3.1) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 28,310,000 28,460,000 29,883,000 31,377,200 32,946,100 34,593,500 

5.4 แผนงานรองการสนับสนุนและ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีและ
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

248,118,400 274,911,700 288,657,400 303,090,400 318,245,000 334,157,500 

5.4.1) งานเสริมสร้างบรรยากาศและ
คุณภาพชีวิตที่ดีในการด ารงชีวิต
ในมหาวิทยาลัย 

215,351,000 239,867,200 251,860,600 264,453,700 277,676,400 291,560,300 

5.4.2) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 31,567,400 33,444,500 35,116,800 36,872,700 38,716,400 40,652,300 

5.4.3) โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

1,200,000 1,600,000 1,680,000 1,764,000 1,852,200 1,944,900 

5.5 แผนงานรองการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด 

819,578,900 824,381,200 865,600,300 908,880,400 954,324,500 1,002,040,800 

5.5.1) งานพัฒนาดูแลอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

819,378,900 823,281,200 864,445,300 907,667,600 953,051,000 1,000,703,600 

5.5.2) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 200,000 1,100,000 1,155,000 1,212,800 1,273,500 1,337,200 

5.6 แผนงานรองการส่งเสริมและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

6,061,800 3,970,000 4,168,500 4,377,000 4,595,900 4,825,700 

5.6.1) โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

6,061,800 3,970,000 4,168,500 4,377,000 4,595,900 4,825,700 

5.7 แผนงานรองการส่งเสริมการสร้าง
และน านวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการ 

8,511,000 7,243,200 7,605,500 7,985,800 8,385,200 8,804,600 

5.7.1) งานส่งเสริมการสร้างและใช้
นวัตกรรมด้านการบริหาร 

3,494,000 4,820,500 5,061,600 5,314,700 5,580,500 5,859,600 

5.7.2) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 5,017,000 2,422,700 2,543,900 2,671,100 2,804,700 2,945,000 

5.8 แผนงานรองการเพิ่มขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ด้านงบประมาณ 

287,991,400 295,049,500 309,802,000 325,292,100 341,556,800 358,634,700 

5.8.1) งานพัฒนาขีดความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง 

287,991,400 295,049,500 309,802,000 325,292,100 341,556,800 358,634,700 
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4.7.2 สิ่งก่อสร้าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ก าหนดเป้าหมายการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคเพื่อการสนองตอบภารกิจหลักในช่วงของการพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 6  แผนความต้องการสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2589 

รายการสิง่ก่อสร้าง 
พื้นที่อาคาร 

(ม2) 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

1 ศูนย์ประชุม (MICE) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

40,000 1,200            150 250 250 250 300               

2 อาคารปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์และ
นวัตกรรมเทคโยโลยกีารศึกษา 

25,000 420     84 168 168                        

3 อาคารเรียนรวม 3 30,000 500  100 200 200                           

4 กลุ่มอาคารปฏิบัติการพยาบาล ฟื้นฟู
ผู้สูงวัย 

50 ไร่ 300           60 120 120                  

5 อาคารวิชาการ 3 15,000 250                 100 150             

6 สถาบันวิจยัและพัฒนาเกษตร มทส. 
(วังน้ าเขียว) 

300 ไร่ 430                 86 172 172            

7 อาคารสัตว์ทดลอง 7,000 150                30 120              

8 อาคารปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ขั้นนสูง 
(F14) 

15,000 280      80 110 110                       

9 อาคารปฏิบัตกิารวิศวกรรมศาสตร์ขั้น
สูง (F15) 

15,000 280                   60 110 110          

10 อาคารปฏิบัตกิารโครงการพิเศษและ
โรงงานต้นแบบ (F16) 

10,000 120                      48 72        

11 อาคารปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์
สุขภาพขั้นสูง (F17) 

15,000 290                          70 110 110   

12 อาคารปฏิบัตกิาร
เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาศาสตร์
ชีวภาพขั้นสูง (F18) 

15,000 300                             80 110 

13 อาคาร SUT Learning Center 2,700 180         36 144                     

14 ขุดสระเก็บน้ าดิบรับน้ าจากภายนอก 
(1 ล้านคิว) พร้อมทอ่ 

120 ไร่ 150     70 80                         

15 อาคารบริหาร 2 10,000 200           40 160                   

16 NORTH EARTERN FOOD VALLEY 16,000 400                       80 160 160      

17 อาคารเรียนรวม 4 15,000 300                  60 120 120           
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รายการสิง่ก่อสร้าง 
พื้นที่อาคาร 

(ม2) 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

18 หอพักบัณทิตศึกษานานาชาต ิ 15,000 180        36 144                      

19 ศูนย์พัฒนานักศึกษา (SUTDENT 
UNION) 

10,000 150          50 100                    

20 หอพักบุคลากร 200 หน่วย 20,000 300                    60 120 120         

21 ก่อสร้างหอพกันักศึกษาจ านวน 6 
หลัง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 

10,700/
หลัง 

750           150 150 150 150 150                

22 อาคารฏิบัตกิารศูนย์ความเป็นเลิศ
ฟิสิกส์แห่งอาเซียน 

15,000 280      80 120                        

23 อาคาร basic Science learning 
Space 

15,000 250   50 100 100                          

24 กลุ่มอาคารสัตวแพทยแ์ละ
โรงพยาบาลสัตว ์

25,000 500        100 200 200                     

25 อาคารทันตแพทยศาสตร์ 30,000 600  120 240 240                           

26 อาคารผู้ป่วยใน หลังที่ 1 25,000 515          100 200 215                   

27 อาคารเรียนทางการแพทย์ชั้นคลินิค 9,050 220   70 150                           

28 อาคารนิติเวชวิทยาพร้อมอุปกรณ์ 4,136 200    80 120                          

29 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรทาง
แพทย ์หลังที่ 1 

16,000 200     100 100                         

30 อาคารหอพกันักศึกษาแพทย์ชั้น
คลินิค หลังที่ 1 

10,000 120   40 80                           

31 อาคารผู้ป่วยใน หลังที่ 2 25,000 515          100 200 215                   

32 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรทาง
แพทย ์หลังที่ 2 

16,000 200         100 100                     

33 อาคารหอพกันักศึกษาแพทย์ชั้น
คลินิค หลังที่ 2 

10,000 120       40 80                       

34 อาคารจอดรถส าหรับศูนย์ปฏิบัติการ
ทางการแพทย ์

11,000 100             40 60                 

35 อาคารผู้ป่วยนอกและอ านวยการ 72,000 1,800   200 400 600 600                         

36 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรทาง
แพทย ์หลังที่ 3 

16,000 200               100 100               

37 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรทาง
แพทย ์หลังที่ 4 

16,000 200                100 100              

38 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรทาง
แพทย ์หลังที่ 5 

16,000 200                 100 100             
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รายการสิง่ก่อสร้าง 
พื้นที่อาคาร 

(ม2) 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

39 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรทาง
แพทย ์หลังที่ 6 

16,000 200                  100 100            

40 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรทาง
แพทย ์หลังที่ 7 

16,000 200                     100 100         

41 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรทาง
แพทย ์หลังที่ 8 

16,000 200                       100 100       

42 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรทาง
แพทย ์หลังที่ 9 

16,000 200                        100 100      

43 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรทาง
แพทย ์หลังที่ 10 

16,000 200                          100 100    

44 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรทาง
แพทย ์หลังที่ 11 

16,000 200                            100 100  

45 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรทาง
แพทย ์หลังที่ 12 

16,000 200                              100 

46 อาคารเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หลังที่ 1 

11,960 300      60 120 120                       

47 อาคารหอพกันักศึกษาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หลังที่ 1 

10,000 120       40 80                       

48 อาคารหอพกันักศึกษาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หลังที่ 2 

10,000 120        40 80                      

49 อาคารจอดรถส าหรับอาคารเรียน
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

11,000 100                      40 60        

50 อาคารเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หลังที่ 2 

16,000 400                  80 160 160           

รวมทั้งสิ้น 15,790 0 220 800 1,250 1,074 1,168 598 566 560 694 750 1,010 560 460 500 530 506 662 612 450 330 308 312 360 260 170 210 210 180 210 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน 

การบริหารจัดการแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีสู่การปฏิบัติ 
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บทที่ 5 
การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน 

 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่  12 (พ.ศ.2560-2564)  
มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยปฏิบัติ  โดยได้ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนา         
เชิงปฏิบัติการร่วมกับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือท าการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มาตรการ        
และแนวทางลงสู่หน่วยปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 
มาตรการ/
แนวทาง  
(ข้อที่) 

 
เป้าหมายการให้บริการของหนว่ยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

กระบวนการเรียนรูส้อดคล้องกับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

1.2.1 - มีระบบการเรียนการสอนที่ให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามที่หลักสูตรก าหนดจากการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning   

1.2.2 - มีสมรรถนะหลักของนักศึกษาทีส่อดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชพี 

 1.2.3 - มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการทั้งในส านักวชิาและระหว่างสาขาวิชา 

 1.2.4 - มีกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับสถาบัน/
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศทีไ่ด้มีการลงนามความ
ร่วมมืออย่างเป็นทางการ 

 1.2.5 - มีการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมส่งเสริม      
การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 

 1.2.6 - มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.2.7 - มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรม
นักศึกษาโดยเนน้ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นนักคิด    
นักสร้าง (Makers) ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์   

 1.2.8 - มีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและรักษาให้คงอยู่ 
ในระบบ 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 
มาตรการ/
แนวทาง  
(ข้อที่) 

 
เป้าหมายการให้บริการของหนว่ยงาน 

 1.2.9 - มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูป Modular 
System ให้มากขึ้น 

มีความเป็นผูน้ าด้านสหกิจศึกษา 1.3.1 - มีความโดดเด่นและเป็นผู้น าในรูปแบบสหกิจศึกษา  
1.3.2 - มีความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษากับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stake holder)  
1.3.3 - มีความร่วมมือกับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
1.3.4 - มีการเรียนรู้แบบ Cooperative and Work-

Integrated Education (CWIE) ในรูปแบบอ่ืน 
มีศูนย์การเรียนรู้และแหล่งการ
เรียนรู ้ที่มีประสิทธิภาพ 

1.7.1 - มีศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้  
(Learning Space) ในมหาวิทยาลัย 

1.7.2 - มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้นักศึกษาใช้ชวีิต 
ในมหาวิทยาลัยได้อยา่งมีคุณภาพ 

1.7.3 - มีเทคโนโลยี ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

1.7.4 - มีกิจกรรมเสริมสร้างจริยวัตร และพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาไดส้มบูรณ์มากข้ึน   

มีคณาจารย์เปน็อาจารย์มืออาชีพ  
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ      
สหราชอาณาจักร 

1.4.1 - มีสมรรถนะด้านการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรที่ได้ตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 
ของ HEA   

1.4.2 - มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

 1.4.3 - มีระบบส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของอาจารย์
ที่ปรึกษาที่เหมาะสม 

 1.4.4 - มีอาจารย์ที่ปรึกษาต้นแบบเพื่อการขยายผล 
กระบวนการแก้ปัญหาด้าน
ภาษาต่างประเทศดีขึ้น 
 

1.8.1 - มีนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 

1.8.2  มีการสอนเป็นภาษาตา่งประเทศเพิ่มมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 
มาตรการ/
แนวทาง  
(ข้อที่) 

 
เป้าหมายการให้บริการของหนว่ยงาน 

1.8.3 - มีสื่อการเรียนการสอนและต าราเป็นรูปแบบ 
สองภาษา 

1.8.4 - มีพื้นที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศในการ 
สื่อสารกับนักศึกษา 

1.8.5 - บุคลากรสายปฏิบัติการหน่วยงานสนับสนนุ 
การจัดการเรียนการสอนมีขีดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น   

 1.8.6 - มีวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั  

หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศ  

1.1.1 - มีการจัดตั้งส านักวิชาใหม่ที่มีความจ าเปน็ต่อ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยตามทิศทางที่ก าหนด 

1.1.2 

 

- มีหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัและ
ตอบสนองความต้องการของประเทศและ
สภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 1.1.3 - เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจดัการเรียนการสอน 
และการให้บริการด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 1.1.4 - มีการเร่งรัดการเปิดหลักสูตรนานาชาติในสาขาวิชา 
มีความพร้อม 

 1.1.5 - มีการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดการศึกษา
แบบก้าวหน้า 

 1.1.6 - มี ก ารพั ฒ น าห ลั ก สู ต ร  Joint Degree / Dual 
Degree 

 1.1.7 - มีมาตรฐานความเชี่ยวชาญของนักศึกษาที่สนองตอบ
ความต้องการตลาดแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

 1.1.8 

 

 

 

 

 

- มีการบูรณาการ การยุบรวมหลักสูตรที่มีความ
ใกล้เคียงกันเพื่อให้สอดคล้องและรองรับเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถแข่งขันได้    
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 
มาตรการ/
แนวทาง  
(ข้อที่) 

 
เป้าหมายการให้บริการของหนว่ยงาน 

มีนวัตกรรม เทคโนโลยี อุปกรณ์
เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้ที่มี 
ประสิทธิภาพ 

1.5.1 - มีแผนกลยุทธ์และระบบบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.5.2 - มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม   

 1.5.3 - มีโครงสร้างพืน้ฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีและ 
ที่เหมาะสม 

 1.5.4 - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจัดการสื่อ    
โสตทัศนปูกรณ์ผ่านเครือข่ายในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการและหน่วยงาน   

 1.5.5 - มีทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีและเพียงพอ
และสอดคล้องต่อความต้องการของนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากร 

 1.5.6 - มีการผลิตสื่อต ารา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 1.5.7 - มี Massive Open Online Courses และ             

E-Learning สนับสนนุการเรียนรู้ผ่านระบบ ICT   
แบบทุกที่ทุกเวลา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 1.5.8 - มีการให้บริการการเรียนผ่านระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยัมากข้ึน 

มีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้ามา 
เรียนเพิ่มมากขึ้น 

1.6.1 
 

- มีการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อสรรหานักเรียนที่มี
ศักยภาพในการการเรียนมาศึกษาในมหาวิทยาลยั
มากข้ึน 

 1.6.2  
1.6.6 

- มีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาในมหาวิทยาลยัเพิม่ 
มากข้ึน 

 1.6.3 - มีระบบและวิธีการรับนักศึกษาโควตาที่มีความ
สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของชุมชน 

 1.6.4 - มีความพร้อมและการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน 
สุรวิวัฒน ์

 1.6.5 - มีผู้มีศักยภาพในการเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ได้รับการดูแลที่เหมาะสมในระหว่างการศึกษาใน
มหาวิทยาลยั 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 
มาตรการ/
แนวทาง  
(ข้อที่) 

 
เป้าหมายการให้บริการของหนว่ยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
มีการบูรณาการวิจัยโดยเน้น 
Problem-based  Research และ    
ถูกน าไปใช้ในการแก้ปัญหาของ
ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.1.1 
 

- มีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (SUT-Coe) ที่มีความ
เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาขีดความสามารถ 
ไปสูส่ากล 

2.1.2 - มี Research Academy และ Advanced Research 
Building เพื่อสร้างบรรยากาศในการท าวิจยัและเปน็ 
Landmark ให้มหาวิทยาลัย 

2.1.3 - ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับ
โครงการศูนย์ความเปน็เลิศและการก้าวสู่ความ 
เป็นสากล   

2.1.4 
  

- มีผลงานวิจัยของมหาวทิยาลัยที่เป็น Area-based 
หรือ Problem-based ที่สามารถช่วยเหลือและ
สนบัสนนุการแกไ้ขปัญหาเร่งดว่นของชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศ 

2.1.5 - มีเครือข่ายวิจัยกับทุกภาคส่วนของสังคมเพิ่มข้ึน 
2.1.6 -  มีงานวิจัยที่มองการใช้ประโยชน ์และรองรับ

งบประมาณการวิจัยของประเทศ  
การบริหารจัดการวิจัยที่คล่องตัว     
มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

2.2.1 
 

- มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวิจัย 

2.2.2 - มีระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบนั 

2.2.3 - มีการวิจัยแบบบูรณาการและการท างานเป็นทีมวิจัย
เพิ่มข้ึน 

2.2.4 - มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการเพิ่มข้ึน 

2.2.5 - มีนวัตกรรมและทรัพย์สนิทางปัญญาจากผลการวิจัย
เพิ่มขึ้น 

 2.2.6 - มีระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนการวิจัย 
ที่มีประสิทธิภาพสงู 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 
มาตรการ/
แนวทาง  
(ข้อที่) 

 
เป้าหมายการให้บริการของหนว่ยงาน 

 2.2.7 - มีผลงานวิจัยที่น าไปสู่การตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสาร 
วิชาการที่มี High impact factor สูง เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น 

 2.2.8 - การวิจัยได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
 2.2.9 - วารสารเทคโนโลยสีุรนารีเป็นวารสารวิชาการระดับ 

นานาชาติในฐานข้อมูลสากล 
นักวิจัยมีขีดความสามารถสูงและ      
มีจ านวนที่สอดคล้องกับการพัฒนา
งานวิจัย 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 

- มีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการผลติ
ผลงานวิจัยคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น 

มีงบประมาณ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการวิจัย 
อย่างเพียงพอ 

2.4.1 - มีบรรยากาศและปัจจัยพืน้ฐานสนับสนนุการวิจัยที่
เหมาะสมและเพียงพอ 

2.4.2 
2.4.3 

- มีงบประมาณสนับสนนุจากแหล่งเงินทั้งภายในและ
ภายนอก 

2.4.4 - มีระบบกลไกสนบัสนุนการของบประมาณจาก    
แหล่งทุนภายนอกที่มีประสทิธิภาพ 

2.4.5 - มีความเชื่อมโยงเครือข่ายกับหนว่ยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เป็นแหล่งทนุวิจัย 

ยุทธศาสตร์ทื่ 3  การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  
และการบริการวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม 

มีระบบการบริหารจัดการด้านการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีและการบริการวิชาการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

3.1.1 - ระบบงานดา้นการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และการบริการวิชาการคล่องตัวเบ็ดเสร็จ 

3.1.2 - มีผลผลติจากทรัพยส์ินทางปัญญาเพิ่มข้ึน 
3.1.3 

 
- มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนุนการ

บริหารจัดการ และเผยแพร่ผลงานดา้นปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และบริการวิชาการ 

 3.1.4 - ระบบบริการคุณภาพหน่วยวสิาหกิจได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานสากล 

 3.1.5 - มีการบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และบริการวิชาการเข้ากับภารกิจอื่น 

 3.1.6 
3.3.6 

- มีสถานที่รองรับการจัดประชุมระดับชาติ/นานาชาติ
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 
มาตรการ/
แนวทาง  
(ข้อที่) 

 
เป้าหมายการให้บริการของหนว่ยงาน 

 3.3.4 - มีสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และให้บริการองค์ความรู้ 

มีเครือข่ายความเชื่อมโยงเพื่อน า
ผลงานของมหาวิทยาลัยมาสู่สังคม 

3.2.1 
3.2.2  

  

- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี และบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น 

 3.2.3 - เป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหา 
มีการให้บริการแก่สังคมในรูปแบบ
มีการให้บริการแก่สังคมในรูปแบบ 
Social Engagement และ 
Social Enterprise ที่ต่อเนื่อง 
และเห็นผลเป็นรูปธรรม 

3.3.1 - นโยบาย University Engagement และ Social 
Enterprise เกิดผลเป็นรูปธรรม   

3.3.2 
3.3.3 
3.3.4 
3.3.5 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการความรู้การปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี และการให้บริการ
ทางวชิาการ เพื่อการแก้ไขปัญหาของสังคมและ    
แก้วิกฤตของประเทศ 

 
3.3.7 - เป็นผู้น าทางปัญญา และการมีจิตส านึกในการรับใช้

และรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 

 

3.3.8 - ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลไกการตอบโจทย์รัฐบาล ตอบสนองนโยบาย
ชาติ ยุทธศาสตร์ โครงการตามยุทธศาสตร์ และ
โครงการบูรณาการ 

 
3.4.1 - มีการบริการวิชาการที่สอดคล้องและช่วยแก้ปัญหา

ให้สังคม 

 
3.4.2 - มีการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน 

 
3.4.3 - มีการเสริมสร้างขีดความสามารถตรงตามความ

ต้องการของชุมชน 

 
3.4.4 - มีการเชื่ อม โยงความรู้ ภ าค อุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรมที่น าไปสู่การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงขึ้น 

 

3.4.5 - มีการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และธุ รกิจต่ าง ๆ  ในการเตรียม เข้ าสู่ ก ารเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 
มาตรการ/
แนวทาง  
(ข้อที่) 

 
เป้าหมายการให้บริการของหนว่ยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีระบบการบริหารจัดการด้านการ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1 

4.2.1 

- มีแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.2 

 

- มีอุทยานการเรียนรู้สิรินธร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 4.1.3 

4.1.4 

- มีเครือข่ายกับสถานศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

มีองค์ความรู้และมีการเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น 

4.2.2 - มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

4.2.3 - มีประชุมสัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรม   

 4.2.4 - มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของ  
 มหาวิทยาลัย 

มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูงภายใต้อัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย   

5.1.1 
5.1.2 
5.1.3 

- ระบบบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัย
คล่องตัว มีประสทิธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

 5.1.4 - มีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
(Restructure) รวมถึ งการปรับลดหรือยกเลิก
กระบวนการท างาน โดยใช้วิธีการท าวิจัยสถาบัน
ประกอบการตัดสินใจ  

มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 5.2.1 - มีระบบการสื่อสารที่มีความหลากหลายช่องทางและ 
มีประสิทธิภาพ  

 5.2.2 - มีกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและประสาน
ประโยชน์ร่วมกันกับทุกภาคส่วน 

 5.2.3 - มีกระบวนการสรา้งภาพลักษณท์ี่เน้นวัฒนธรรม
องค์กร 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 
มาตรการ/
แนวทาง  
(ข้อที่) 

 
เป้าหมายการให้บริการของหนว่ยงาน 

มีบุคลากรที่มีขีดความสามารถและ   
มีศักยภาพสูง 

5.3.1 -
  
มีการน าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ให้ไปสู่การปฏิบัติและทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ 

 5.3.2 - มีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
เพื่อการบริหารจัดการและรองรับการขยายตัว 
ของมหาวิทยาลัย   

5.3.3 - มีการวิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังสายวชิาการ 
และสายปฏิบตัิการให้สอดคล้องการปฏิบัติงาน 

 5.3.4 
 

- มีการสรรหาบุคลากรเชิงรุกเพื่อให้ได้ผู้มีศักยภาพ 
เข้ามาร่วมงานกบัมหาวิทยาลัย 

 5.3.5 
 

- มีกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร    
ทุกระดับที่มีความเหมาะสม 

 5.3.6 - บุคลากรมีความสามารถและเปน็ที่ยอมรับทั้ง
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 5.3.7 - มีการน าระบบความก้าวหนา้ทางอาชีพ (Career 
Path) ของบุคลากรทุกระดบัมาสู่การปฏิบัต ิ

 5.3.8 - บุคลากรมีความรักและความผูกพัน (Engagement) 
สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม 
ต่อการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย  
(Happy and Healthy 
Environment) 

5.4.1 - มีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย 

5.4.2 - มีระบบที่สร้างความมั่นคงที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดจูงใจ
รักษาคนเก่งคนดีให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย  

5.4.3 - ระบบสวัสดิการมีความสอดคลอ้งกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบนั 

5.4.4 - มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบ
กลไก Happy Workplace 

มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด 5.5.1 
5.5.2 

- มีการด าเนินงานก่อสร้างและตามแผนการใช้
ประโยชน์พืน้ที่ แผนการซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร
สถานที ่และแผนการใช้พลงังานของมหาวิทยาลัย 

5.5.3 
5.5.4 

- มีการเสริมสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

5.5.5 
5.5.6 

- มีระบบการจราจรภายใน และระบบขนส่งมวลชน 
ที่มีความเหมาะสม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 
มาตรการ/
แนวทาง  
(ข้อที่) 

 
เป้าหมายการให้บริการของหนว่ยงาน 

5.5.7 - มีการจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ และใช้ผลิตภัณฑ ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 5.5.8 
5.5.9 

- ม ีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

 5.5.10 - มีระบบการบริหารจัดการสารเคมีภายใน
ห้องปฏิบัติการมีประสทิธิภาพและได้มาตรฐาน 

 5.5.11 - บริหารจัดการด้านกายภาพให้ดียิ่งขึ้น มีการจัดสรร
งบประมาณที่เหมาะสม 

 5.5.12 - มีภูมิทัศน์ร่มร่ืนสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
สุขภาพที่ด ี

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่ทันสมัย เหมาะสม  
และเพียงพอ 

 

 

 

 

5.6.1 

5.6.2 

5.6.6 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสามารถ    
ใช้งานได้จริงมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น 

5.6.3 

5.6.4 

-  ยกระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.6.5 - มีการเปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นวัตกรรมการบริหารจัดการที่
เหมาะสม 
 
 
 
 

5.7.1 - มีระบบบริหารจัดการภายใต้อัตลักษณ์ที่เหมาะสม 
5.7.2 - มีการน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาสนับสนุนระบบ      

“รวมบริการประสานภารกิจ” ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5.7.3 - มีแผนกลยุทธ์สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5.7.4 - มีวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ที่รองรับ
ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

5.7.5 - มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ 

5.7.6 - มีกลไกการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 



95 
 

ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 
มาตรการ/
แนวทาง  
(ข้อที่) 

 
เป้าหมายการให้บริการของหนว่ยงาน 

 5.7.7 - มีผลงานวิจัยสถาบันที่สอดคล้องตรงตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย น าไปใช้ประโยชน์  
และมีบุคลากรด้านการวิจัยสถาบันเพิ่มขึ้น 

 5.7.8 - มีระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

5.7.9 - มีรูปแบบระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
 5.7.10 - มีผลการประเมินการจัดอันดับระดับชาติและ

นานาชาติ 
มีความสามารถพึ่งพาตนเองได้  
มากขึ้น 

5.8.1 - มีแผนกลยุทธท์างการเงินที่ผลักดันไปสู่การปฏบิัติ
เพื่อการพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น 

 5.8.2 - มีปรับปรุงระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณให้
สอดรับกับหลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานในยุทธศาสตร์โดยใช้หลัก 3R และ PART   
ในการบริหารจัดการงบประมาณ 

 5.8.3 - มีการน าผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินการมาใช้ประโยชน์ในการจัดสรร
งบประมาณ 

 5.8.4 - มีการบริหารจัดการทรัพย์สินเพือ่ให้เกิดผลตอบแทน 
ในรูปการเงินและในเชิงสงัคม 

 5.8.5 - มีการน าเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาสนบัสนุนมาตรการ
ประหยัด และลดต้นทนุค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน   

 5.8.6 - มีการใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างสถาบัน 
 5.8.7 - มีการเร่งรัดพัฒนาระบบวสิาหกจิให้เข้มแข็งและ

รองรับการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต 
 5.8.8 - พัฒนาระบบและรปูแบบการบรหิารจัดการการเงิน

โดยการระดมทนุจากทุกภาคส่วนเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง 

 5.9.1 
5.9.2 
5.9.3 
5.9.4 
5.9.5 
5.9.6 

- 
 

สมาคมเทคโนโลยีสุรนารีมีความเข้มแข็งเป็น 
เอกภาพ และมีกลไกความร่วมมือที่สามารถ
สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิผล 



 

 
 
 
 
 

การบริหารจัดการ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สู่การปฏิบัติ 
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บทที่ 6 
การบริหารจัดการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสู่การปฏิบัติ 

 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ถูกจัดท าขึ้นโดยมี

การพัฒนาอย่างบูรณาการในลักษณะองค์รวม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพ่ือการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีเป้าประสงค์หลักไปในทิศทางเดียวกัน มียุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่สอดรับ มีตัวชี้วัดหลักที่วัดได้จริง  มีโครงร่างแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่มีความชัดเจน ซึ่งในการ
น าแผนลงสู่การปฏิบัติจะต้องมีการขับเคลื่อนแผนที่เหมาะสม ตลอดจนต้องมีการติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่องเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เห็นผลเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ตาม
กระบวนการ Plan  Do  Check  Act (PDCA) 

6.1  ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นี้     

จะถูกมอบหมายและถ่ายทอดจากระดับมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่สังกัดส านักงานอธิการบดี ซึ่งจะถูกเชื่อมโยงกันเป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการด าเนินการแบบ Top-down ในขณะเดียวกัน หน่วยงาน
ระดับฝ่าย ส่วน และสาขาวิชา จะน ากรอบแนวคิดที่ส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่
สังกัดส านักงานอธิการบดีได้จัดท าขึ้นประกอบการจัดท าแผนของหน่วยงาน ดังนั้น การขับเคลื่อนแผน
จึงมีหลายระดับ ดังนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555-2564 
2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
3. แผนพัฒนาส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดส านักงานอธิการบดี  

ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
4. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ 

ซึ่งแผนฯ ทั้งหมดนี้จะต้องมีการ Alignment ไปด้วยกันโดยยึดถือ 
1. ความเป็นหนึ่งเดียว (Unity) โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
2. มีเป้าประสงค์หลักและตัวชี้วัดหลักที่จะมุ่งไปทางเดียวกัน  โดยเป้าประสงค์ย่อยและ

ตัวชี้วัดย่อยอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน  
3. มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เหมาะสมรองรับ  
4. มีผู้รับผิดชอบหลัก มีก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน  
5. มีการก าหนดแหล่งที่มาของทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจน เช่น บุคลากร งบประมาณ 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น  
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 ความส าเร็จของการขับเคลื่อนการจัดท าแผนฯ และการด าเนินการตามแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมนั้น เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดท าแผนที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2  การติดตามและประเมินผล 

มหาวิทยาลัยจะด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามตัวชี้วัดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงานต่าง  ๆ 
ตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัย (Performance Agreement) ที่มี “ความไวและความถูกต้อง
สมบูรณ์” ต่อการวัดให้สูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน บนพ้ืนฐานของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในหลายด้านของหน่วยงาน หน่วยงานต้นสังกัด 
และมหาวิทยาลัย เช่น ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานตามกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่สาม ของ สมศ. ในปีการศึกษา 2555-2558 
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การตรวจสอบภายในและภายนอก ( Internal 
Auditing and External Auditing) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจ าปี และการ
เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) และการจัดอันดับ (Ranking) ต่าง ๆ  รวมถึงการวิเคราะห์
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment 
Rating Tool: PART) จากนโยบายของรัฐบาลที่จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
และการจัดสรรงบประมาณต้องเหมาะสมสอดคล้องกับผลงานที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลให้เป็นไปตามที่ก าหนด ซึ่ง PART เป็นเครื่องมือที่ช่วยในกระบวนการจัดการงบประมาณ  
และให้การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   

ส านักวิชา ศูนย์  สถาบัน 
และหน่วยงานต่างๆ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
บุคลากร นักศกึษา ศิษย์
เก่า ผู้ปกครองและชุมชน 

ภาครัฐบาล ชมุชน และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ภาคเอกชน ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

 แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ระยะ 10 ปี  พ.ศ.2555-2564 

 แผนพัฒนามหา วิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) 

 แผนพัฒนาศูนย์ สถาบัน  
   และหน่วยงานที่สังกัด 
   ส านกังานอธกิารบดี ระยะที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี
หน่วยงาน 

สร้างความเข้าใจ 

กระบวนการมี
ส่วนรว่มของผู้
ปฏิบัติ 

กระบวนการ
แปลงแผนไปสู่
การปฏิบัต ิ

ระบบการ
ติดตามและ
ประเมนิผล 

สร้างความเข้าใจเพื่อก่อให้เกิด
การยอมรับ และน าไปสู่การน า
แผนสูก่ารปฏิบัติระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล 

น ากระบวนการแปลงแผนฯ 
ไปสู่การจัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม 

พัฒนาระบบ กลไกการตดิตาม
ประเมนิผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัด (KPI) ของแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมตาม
ข้อตกลงที่ให้ไวก้ับมหาวิทยาลัย 

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัต ิภาคีการพัฒนา 
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จากนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมขึ้นไปใช้วัดในระดับหน่วยงานที่ใหญ่ขึ้น  คือ ส านักวิชา 
ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดส านักงานอธิการบดี ตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัย 
(Performance Agreement) และน าไปใช้ประโยชน์ 

สุดท้าย มหาวิทยาลัยจะท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือใช้ประโยชน์ตามกระบวนการ 
PDCA เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ๆ สาธารณชน และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป รายละเอียดสรุปดังนี้ 

 

เรื่องที่ประเมิน ลักษณะการติดตาม 
และประเมินผล 

ผลการประเมิน ผู้ด าเนินการหลัก 

1.  การปฏิบัติตาม 
    นโยบายและแผน 

1.1   การติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปี รายไตรมาส 

1.1 รายงานการติดตามผล
การด าเนินการตามแผน 
รายไตรมาส และราย
ปีงบประมาณ 

1.1  ส่วนแผนงาน 
 
 

 1.2   การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยรายครึ่งป ี
และรายปีงบประมาณ 

1.2 การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยรายครึ่งป ี
และรายปีงบประมาณ 

1.2  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 

 1.3   สรุปผลการด าเนินการ
ประจ าปี 

1.3 รายงานประจ าปี 
 

1.3  ส่วนแผนงาน 

2. การปฏิบัติงาน    
2.1  ระดับบุคคล 
 

2.1.1   การประเมินผลการ  
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
รายภาคการศึกษา 

2.1.1 รายงานผลการ  
 ปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

 2.1.1  ส่วนการ   
 เจ้าหน้าที่ 

 
2.2  ระดับหนว่ยงาน 
 

2.2.1  การติดตามตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานของ  
หน่วยงานให้เปน็ไป  
ตามนโยบายและ   
ระเบียบข้อบังคบั 

2.2.1 รายงานผลการ
ตรวจสอบของหนว่ย
ตรวจสอบภายใน 

 

2.2.1 หนว่ย
ตรวจสอบ  
ภายใน 

 
 

 2.2.2  การวเิคราะหค์วาม 
เสี่ยงของหนว่ยงาน 

 

2.2.2  รายงานการบรหิาร
จัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงาน 

 
 
 

2.2.2  ฝ่ายบริหาร 
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เรื่องที่ประเมิน ลักษณะการติดตาม 
และประเมินผล 

ผลการประเมิน ผู้ด าเนินการหลัก 

2.3  งบประมาณ 
การเงินและบัญช ี

2.3.1  การตรวจสอบการใช้
จ่ายเงิน 

2.3.1  รายงานงบการเงนิ 
 

2.3.1   ส่วนการเงิน 
และบัญช ี

2.3.2  การสอบบญัช ี 2.3.2  รายงานตรวจสอบ 
งบการเงินของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

2.3.2   หนว่ย
ตรวจสอบ
ภายใน 

  2.3.3  รายงานตรวจสอบงบ
การเงินของส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

2.3.3   ส านักงาน
การตรวจ
เงินแผ่นดิน 

  2.3.4  รายงานการวเิคราะห์
ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐ
(PART) 

2.3.4   ส านัก
งบประมาณ 

3. การปฏิบัติภารกิจ 
 

3.1 การประเมินผลการปฏิบัต ิ
งานตามภารกิจของการ
วิจัย การบริการวิชาการ 
และการทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3.1 รายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

 

3.1  ส่วนแผนงาน 
 
 

 3.2 การประเมินผลการสอน
ประจ าภาคการศึกษา 

 

3.2 รายงานผลการประเมิน 
ผลการสอนประจ าภาค
การศึกษา 

3.2  ส่วนสง่เสริม
วิชาการ 

 
 3.3 การประเมินตนเองของ

มหาวิทยาลัย/ส านักวิชา/
ศูนย์/สถาบัน สาขาวิชา/
ส่วน/สถาน/และ
หน่วยงานย่อยอื่น  

 

3.3 รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของ
หน่วยงาน และรายงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

3.3  ส่วนส่งเสริม
วิชาการ 

 3.4 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดย สมศ. 

3.4 รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถาบัน 
อุดมศึกษาของ สมศ. 

3.4 ส่วนส่งเสริม
วิชาการ 

 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนารี ระยะที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) 
ภาคผนวก 2 ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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ภาคผนวกที่ 2    ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
                     ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 
1. การประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูลแนวโน้มปัจจัยภายนอกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ร่วมประชุมเพ่ือรับฟังการวิเคราะห์ 

ปัจจัยแวดล้อมโดยองค์กรในท้องถิ่น  (มกราคม-พฤษภาคม 2558) 
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2. การจัดให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทบทวนสภาพแวดล้อม โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
สุรนารี (พฤษภาคม-มิถุนายน 2558) 
 

    
 

3. การรับฟังข้อแนะน าจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการทบทวนสภาพแวดล้อม (10 มิถุนายน 2558)  

          
         

4. การจัดให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยนักศึกษา  
(25 กันยายน 2558) 
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5. การประชุมชี้แนวทางเพ่ือการจัดท าข้อเสนอทางกลยุทธ์ของหน่วยปฏิบัติ (15 มกราคม 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนวทางกลยุทธ์กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559) 
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7. ประชุมจัดท าข้อเสนอแนวทางกลยุทธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. การประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือการยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) (1 มีนาคม 2559) 
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9. การประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
(26 เมษายน 2559) 
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10. การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
(18 พฤษภาคม 2559)  
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