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พระราชดาํรัสเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

“ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเป็นต้องทําตามลาํดับขั้นตอน 

เร่ิมด้วยการสร้างพื้นฐาน 

คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน 

ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง  แต่ถูกต้องตามหลักวิชา 

เมื่อพ้ืนฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว 

จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญให้คอ่ยเป็นค่อยไปตามลาํดับ 

ด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  และประหยัดนั้น 

ก็เพ่ือป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว 

และเพื่อใหบ้รรลุผลสาํเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...” 
 

 

 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

19 กรกฎาคม 2517 

 

 

 

 

หลักทรงงานของพระองค์ท่านจะเน้นการ 

“เข้าใจ  เข้าถึง  และร่วมพัฒนา” 

 

 

 

ที่มา    ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี 

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 



 

 
 
 
 

บทสรปุผู้บริหาร 
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บทสรุปผู้บริหาร 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  

ระยะ 10 ปี  (พ.ศ. 2555-2564) 
 

ปัจจัยหลักที่นํามาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1. สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. จุดแข็งที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยที่จะต้องพัฒนาต่อยอดและจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข 

3. ความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อแผนการพัฒนาในระดับประเทศ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  แผนกระทรวงศึกษาธิการ  แผนสํานักงบประมาณ  เป็นต้น 

4. ความต้องการของประชาคมภายในมหาวิทยาลัย 

5. ความต้องการของภูมิภาคและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

โจทยต์ั้งต้น 

1. การมองภารกิจหลัก 5 ประการของมหาวิทยาลัย ความเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องทําให้ได้ตามบริบทของมหาวิทยาลัยใน       

10  ปข้ีางหน้า 

2. ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนใน 5 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมคนเพื่อรองรับ

การเคลื่อนย้ายถ่ายเทแรงงานอย่างอิสระ   โดยบัณฑิตจะต้องมีความสามารถในด้าน

ภาษาต่างประเทศและมีความเข้าใจวัฒนธรรมที่มากกว่าเฉพาะของประเทศไทย โดยสามารถ

ทํางานกับเพื่อนร่วมงานในประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี 

3. พิจารณาว่าสถานภาพของมหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหนในส่วนของชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ 

และประชาคมโลก จะหาจุดสมดุลที่จุดใด เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมีความ

ต้องการ และต้องนํามาประกอบการพิจารณา 

4. ทบทวนหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่ควรนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ     

โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยหลักการบริหารจัดการแบบปกครองตนเองหรืออัตตาภิบาล      

(Self-Governance) คือ ความเป็นอิสระ  ความมีเสรีภาพทางวิชาการ  และความรับผิดชอบต่อ

สังคม ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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ส่ิงแวดล้อมภายนอกที่สําคัญ 

1. ศตวรรษแห่งเอเชีย การเคลือ่นย้ายอย่างเสรีของสินค้า เงินทุน และแรงงาน 

2. สังคมไทยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง 

3. ความต้องการทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ปัญหา

ด้านคุณภาพการศึกษาและสติปัญญาของเด็ก ผลิตภาพในวัยแรงงานต่ํา ประชากรมีพฤติกรรม

การดํารงชีวิตที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย วิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจาก

นานาอารยประเทศที่มีความหลากหลายมากข้ึน  และสังคมให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบ

ต่อสังคมเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

5. ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ ระบบนิเวศ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก 

นโยบายและแผนระดับประเทศที่นํามาใช้ประกอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
ตอบสนองเช่ือมโยง 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555-2559) 

2. แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

3. แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556) 

4. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2551-2554) 

5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ    

การอุดมศึกษา 
 

ทิศทางและนโยบายของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และข้อเสนอความต้องการ
ของประชาคมมหาวิทยาลัย 

1. ทิศทางและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

2. ทิศทางและนโยบายของคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 

3. ข้อเสนอแนะและข้อแนะนําของคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

สุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย     

ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภูมิภาคโดยรอบมหาวิทยาลัย 

4. การมีส่วนร่วมจากผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

5. การมีส่วนร่วมเสนอข้อแนะนําความต้องการต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ประกอบการจัดทําแผน          

โดยบุคลากรและนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
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วิสัยทัศน์  “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ   

  เทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พึ่งของสังคม” 

นิยามวิสัยทัศน์ :  การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ   หมายถึง  

การดําเนินภารกิจด้านการจัดการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่น 

ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในกํากับของประเทศ  สําหรับการเป็นที่พึ่งของสังคม  

หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการ

วิชาการแก่สังคม  และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องตามความ

ต้องการของการพัฒนาภูมิภาค สังคมภูมิภาคได้รับประโยชน์และให้การยอมรับสูง 

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

2. วิจัย ค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนําผลการวิจัยและ

พัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

3. ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทาง

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น 

4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและ

วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าประสงค์หลัก ในระยะ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2555-2564) 

1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรบัเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

3. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรบัจากสังคมในการเป็นที่พึ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมข้ึน 

5. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี และการบริการวิชาการ  เพื่อการเป็นที่พึ่งของสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล

ของมหาวิทยาลัย 
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 โดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กําหนดผลลัพธ์สําคัญสู่ความสําเร็จในช่วงของการพัฒนา

มหาวิทยาลัยระยะ 10 ป ีภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1     การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

มิติ ผลลัพธ์สําคัญสู่ความสําเร็จ มาตรการพัฒนา 

ประสิทธิผล - การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็น 
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

คุณภาพ - บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมี
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 

- นักศึกษามีขีดความสามารถสูงด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

- นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน
สูงขึ้น 

 

ประสิทธิภาพ - กระบวนการเรียนรู้เป็นรูปแบบใหม่ 
   สร้างความสนใจใฝ่เรียนรู้แก่ผู้เรียน 

1.1 เสริมสร้างความโดดเด่นของนักศึกษา 
ด้านภาษาต่างประเทศ 

1.2 ส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียน 
การสอนทีก่่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสงูสุด 

1.3 ส่งเสริมการบูรณาการเรียนการสอนกับ 
การทํางาน (Work-Integrated Learning)   
ในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative 
Education) และรูปแบบอื่นในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้ได้มาตรฐานและตรงตาม
เป้าหมายการประกนัคุณภาพการศึกษา 

1.4 เสริมสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ 
เป็น  Residential University 

การพัฒนา
องค์กร 

- คณาจารย์เป็นอาจารย์มืออาชีพและ  
มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

- มีนวัตกรรมการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม 

- มีการเตรียมความพร้อมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

 

1.5 ส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 

1.6 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือ 
และแหล่งการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

1.7 สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน 

 



-จ- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

มิติ ผลลัพธ์สําคัญสู่ความสําเร็จ มาตรการพัฒนา 

การพัฒนา
องค์กร (ต่อ) 

- หลักสูตรได้มาตรฐานสากล 
- มีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้ามา
เรียนมากขึ้น 

1.8  ดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศให้เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น 

 

มิติ ผลลัพธ์สําคัญสู่ความสําเร็จ มาตรการพัฒนา 

ประสิทธิผล - มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรบัเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

คุณภาพ - ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยถูก
นําไปใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมี
คุณภาพสูงและมีจํานวนมากขึ้น 

 

ประสิทธิภาพ - การบริหารจัดการวิจัยมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมงานวิจยัที่ตอบสนองความต้องการ
เร่งด่วนของภูมิภาคและของประเทศ 

2.2 ส่งเสริมการพฒันาระบบและกระบวนการ

สนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนา

องค์กร 

- นักวิจัยมีขีดความสามารถสูงและ       
มีจํานวนที่สอดคล้องกับการพัฒนา

งานวิจัย 

- มีงบประมาณ เครื่องมือ และ

เทคโนโลยีสนับสนุนการวิจัยอย่าง

พอเพียง 

2.3 ส่งเสริมขีดความสามารถของนักวิจัย 

และการเพิ่มจํานวนนักวิจัยให้สอดคล้อง

กับทิศทางการพัฒนางานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

2.4 สนับสนุนให้มีงบประมาณ เครื่องมือ และ

เทคโนโลยีที่สนับสนุนการวิจัยอย่างเพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

และการบริการวิชาการ เพื่อการเป็นที่พึ่งของสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติ ผลลัพธ์สําคัญสู่ความสําเร็จ มาตรการพัฒนา 

ประสิทธิผล - มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรบัจาก
สังคมในการเป็นที่พึ่งทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

คุณภาพ - ผลงานของมหาวิทยาลัยสามารถ
แก้ปัญหาและตอบสนองความ

ต้องการของสังคมภูมิภาค 

 

 

 

ประสิทธิภาพ - มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และ      
การบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ   
อย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนา
องค์กร 

- มีเครือข่ายความเชื่อมโยงเพื่อนํา
ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สังคม 

- มีผลงานวิชาการที่สอดคล้องความ
ต้องการของสังคมภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาและแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การร่วมแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่       
การทําวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เป็นต้น 

3.3 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักใน
บทบาทของการเป็นแหล่งให้บริการ   
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
และการให้บริการวิชาการอย่างกว้างขวาง 

3.4 สนับสนุนการนําองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัยมาพัฒนาขีดความสามารถ
ของสังคมภูมิภาค 



-ช- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

ยุทธศาสตร์ที ่4  การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5   การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล

ของมหาวิทยาลัย 

มิติ ผลลัพธ์สําคัญสู่ความสําเร็จ มาตรการพัฒนา 

ประสิทธิผล - ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 

 

คุณภาพ - การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  

 

ประสิทธิภาพ - มีระบบการบริหารจัดการด้านการ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

การพัฒนา
องค์กร 

- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น 

- มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- มีบุคลากรที่มีความสามารถด้าน    
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่เพียงพอ 

4.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม  

4.2 ส่งเสริมการนําองค์ความรู้ด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรมมาเผยแพร่สู่ท้องถิ่น 

4.3 สนับสนุนทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง   
กับภารกิจด้านการทะนุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

 
 

มิติ ผลลัพธ์สําคัญสู่ความสําเร็จ มาตรการพัฒนา 

ประสิทธิผล - มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการสูงภายใต้ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

คุณภาพ - ผู้รับบริการในทุก ๆ ด้านมีความ     พึง

พอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในระดับสูง 

 

ประสิทธิภาพ - มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

5.1 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของ

มหาวิทยาลัยให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้หลัก         

อัตตาภิบาล 

 



-ซ- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

 

 

มิติ ผลลัพธ์สําคัญสู่ความสําเร็จ มาตรการพัฒนา 

การพัฒนา

องค์กร 

- มีการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

- มีบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง 
- มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมต่อ
การดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย (Happy 

and Healthy Environment) 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย เหมาะสม และ

เพียงพอ 

- มีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่
เหมาะสม 

- มีความสามารถพึ่งพาตนเอง             
ได้มากขึ้น 

5.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์ 

เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยให้แพร่หลายและเป็นที่

ยอมรับในระดับท้องถิ่น ประเทศ และ

นานาชาติ 

5.3 ส่งเสริมการพฒันาระบบงานบริหาร 

บุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 

5.4 สนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี  

และเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตภายใน

มหาวิทยาลัย (Happy and Healthy 

Environment) 

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยภายใต้นโยบาย 

“มหาวิทยาลัยเขียว-สะอาด” 

5.6 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ     

ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 

5.7 ส่งเสริมการสร้างและนํานวัตกรรม         

ด้านการบริหารจัดการมาใช้สนับสนุน

และปรับปรุงการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผลมากข้ึน  

5.8 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความ
คุ้มค่า และการเพิ่มขีดความสามารถ       

ในการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ  

5.9 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาคม        

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 



 

           

 

 

บทที่ 1   บทนํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

บทที่ 1 

บทนํา 
 

 

1.1 ความนํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

สุรนารี ระยะ 10 ป ี พ.ศ. 2555- 2564  เพื่อใช้เป็นเป้าหมายประกอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี  ระยะท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) ต่อไป 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในช่วงของแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2545-2554) ที่ผ่านมา สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่

กําหนดไว้ อาทิ ด้านความเป็นนานาชาติ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย การรับนักศึกษาและการเปิดหลักสูตร

ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงตลอดจนการมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการซึ่งความสําเร็จดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น  

การได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินในภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ในระดับศึกษาโดยเป็นที่ 1 ในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยของรัฐและที่ 2 ในระดับประเทศ  

การได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยมด้านการเรียนการสอน” และ “ดีเลิศด้านการวิจัย” 

จาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและการได้รับคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาดําเนินการสหกิจดีเด่นระดับประเทศ” เป็นต้น 

ทั้งน้ี  ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในช่วง พ.ศ. 2555-2564 เป็น

แผนการดําเนินงานที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545–2549 และ  

พ.ศ. 2550-2554 

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา และแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงใหม่ที่เริ่มปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนตามลําดับ อาทิ ศตวรรษแห่งเอเชีย การเคลื่อนย้าย

อย่างเสรีของส้ินค้าและเงินทุน การเปล่ียนแปลงด้านสังคม ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ ระบบนิเวศ การเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก เป็นต้น มีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม  

การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าว

กระโดด  เกิดการเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรีภายในกลุ่มประเทศอาเซียน และจากภายใต้บริบทการ

เปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่าว ประเทศไทยต้องเผชิญและได้รับผลกระทบในหลายประการ ทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จากผลการศึกษาวิเคราะห์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยยังมีโอกาสในการปรับตัวและ

ได้รับประโยชน์จากกระแสกระเปลี่ยนแปลง แต่จําเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างของประเทศหลาย

ประการ รวมทั้งการปรับตัวเป็นเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
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ประยุกต์ใช้ในสังคมไทยให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2554)  จึงได้กําหนดประเด็นหลักที่เป็นจุดเน้นสําคัญในการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมของคน

และระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน โดยอัญเชิญ “ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการ ซ่ึงเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 กอปรกับกรอบ

แนวคิดของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาศึกษารอบสอง (พ.ศ.2552-2561)  กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนา ในด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความต้องการของประเทศ   

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  การปฏิรูประบบการบริหารจัดการในระบบ

อุดมศึกษา และการพัฒนาการอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมดุลในสังคม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมและระบบการศึกษาระดับสูง

ของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่ 

พึงประสงค์ ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ รวมท้ังการวิจัยพัฒนา และการสร้างองค์

ความรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ การเป็นที่พึ่งของสังคม    

ดังนั้น ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555-2564  มหาวิทยาลัยจึงมี

เป้าประสงค์สําคัญที่จะดําเนินการ ได้แก่   

 จัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 การได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

 การได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นที่พึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 

 มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัย 

ในการดําเนินการ  มหาวิทยาลัยได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไว้              

5 ประการ  ได้แก่  1) การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  2)  การเสริมสร้างขีดความสามารถ

ด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  3)  การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง 

ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการเพื่อการเป็นที่พึ่งของสังคม 4)  การส่งเสริม

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ  5)  การบริหารจัดการที่ดี 

มีประสิทธิภาพภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมภิบาลของมหาวิทยาลัย และได้กําหนดมาตรการแนวทางต่าง 

ๆ ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องและต่อเนื่องจากการดําเนินการในช่วงของแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554) ที่ผ่านมา  และได้มีประเด็นริเริ่มเพิ่มเติม

เพื่อยกระดับความสามารถของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลง และ 

ให้สามารถพัฒนาดําเนินภารกิจไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์สําคัญที่กําหนดไว้  
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1.2 ขั้นตอนการจัดทําแผน 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) เล่มน้ี      

ได้ถูกจัดทําข้ึนโดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

พ.ศ. 2555-2564 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ดังคําสั่ง

แต่งตั้งในภาคผนวก 1  โดยใช้หลักการ  การพัฒนาอย่างบูรณาการในลักษณะองค์รวม เปิดโอกาสให้ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ความเป็นอิสระของการบริหาร

จัดการ เสรีภาพทางวิชาการ และการรับผิดชอบต่อสังคม โดยแผนดังกล่าวได้ดําเนินการตามขั้นตอนการ

จัดทําแผน ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ภายในและภายนอก  โดยข้อคิดเห็นจาก

ทุกภาคส่วนผ่านการประชุมกลุ่มย่อย  การประชุมวิพากษ์ และการประชาพิจารณ์ และอาศัยข้อมูลเชิง

ประจักษ์ที่สําคัญและน่าเชื่อถือ  ซ่ึงได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์มาเป็นข้อมูลประกอบ  ได้แก่ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนและมาตราที่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

- พระราชบัญญตัิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551  

- พระราชบัญญตัิส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550-2554)  และ (ร่าง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555-2559) 

- แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556)  

- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)   

- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา      

และในส่วนของเอกสารสําคัญภายในของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  

- พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2533  

- รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยสภามหาวิทยาลัย (ปี พ.ศ. 2549-2553) ซ่ึงเทียบกับผลการประเมินแผนการ

ดําเนินการประจําปีงบประมาณ  

- รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและ

ของหน่วยงานต่าง ๆ (ป ีพ.ศ. 2550-2553) และรายงานการประเมินของสํานักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่สอง (ป ีพ.ศ. 2548)  

- รายงานการบริหารและจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ. 2552) รายงานการตรวจสอบภายใน    

ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ปี พ.ศ. 2550-2552) และรายงานการตรวจสอบของสํานักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน (ป ีพ.ศ. 2550-2552) 
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- รายงานการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

(Performance Assessment Rating Tool: PART) จากนโยบายของรัฐบาลที่จัดทํา

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์   

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ดําเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ  เพื่อการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

มีเป้าประสงค์หลักไปในทิศทางเดียวกัน มียุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญท่ีสอดรับกับมาตรการ

และแนวทาง และมีการกําหนดตัวชี้วัดหลักที่สามารถวัดได้จริง  โดยเน้นให้หน่วยปฏิบัติได้มีส่วนร่วมใน

การดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้งน้ี กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ป ีพ.ศ. 2555-2564 โดยมีข้ันตอนต่าง ๆ ที่สําคัญ  สรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภูมิกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555-2564 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กําหนดวิสัยทัศน ์

ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 
 ยุทธศาสตร ์
 มาตรการและแนวทาง 
 เป้าประสงคห์ลัก 

ประชุมระดมความคิดเห็น 

  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทส. 
 ระยะยาว 10 ป ี(พ.ศ. 2555-2564) 

 ระยะกลาง 5 ป ี(พ.ศ. 2555-2559) 

ประชุม Forum ย่อย 

ในระดับหน่วยงาน 

จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น 

จากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประชุมระดมความคิดเห็น 

ประชุมระดมความคิดเห็น 

เสนอหน่วยงานต้นสังกัดของ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเกี่ยวข้อง 

- เสนอสภาวิชาการ 

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 

หน่วยงานจัดทํารายละเอียด

งาน/โครงการและกิจกรรม 

รูปภาพที่ 1  แผนภูมิกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี  

      พ.ศ. 2555-2564 



 

 

 

บทที่ 2    

การประเมินสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง 

ท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศ การอุดมศึกษา  

และการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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บทที่ 2 

การประเมินสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ  

การอุดมศึกษา และการพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
 

2.1 สภาพแวดลอ้มภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2.1.1 ศตวรรษแห่งเอเชีย การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าและเงินทุน 

การถ่ายเทอํานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกมายังภูมิภาค

เอเชียเริ่มต้นในช่วงทศวรรษที่ 20 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มบทบาททางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

ญี่ปุ่นในเวทีเศรษฐกิจโลก และได้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ

อุตสาหกรรมใหม่หรือ NICS  ได้แก่  ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ และไต้หวัน และกลุ่มประเทศอาเซียนในช่วง

ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 ขณะเดียวกัน นโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย และพลวัตการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศบราซิลและอินเดียในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังเป็นปัจจัยหลักอีกปัจจัย

หนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่ความเป็นโลกหลายศูนย์กลาง ทั้งในเศรษฐกิจและการเงิน

ในอนาคตอันใกล้นี้ 

 แนวโน้มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกจะมีมากข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สําคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้แก่ การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตามกรอบการค้าเสรีของ

ประเทศอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการรวมกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน (Asean 

Community) ในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่  ได้แก่  ลาว  กัมพูชา  และเวียดนาม จะได้รับ

สิทธิการลดภาษีตามกรอบการค้าเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์ และจะมีความร่วมมือใหม่ๆ ที่สําคัญเกิดข้ึน 

เช่น ความร่วมมือด้านการลงทุนด้านต่าง ๆ การเปิดสาขาด้านอุตสาหกรรมบริการด้านต่าง ๆ และการ

จัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อช่วยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรีมากข้ึน ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีจะมี

ผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และรัฐบาลได้

กําหนดให้มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในหลาย ๆ ด้าน ตามกรอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  เช่น   

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   จะต้องมีการปรับกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา 

-  การพัฒนาทักษะแรงงาน จะต้องให้มีศักยภาพท่ีสามารถเคล่ือนย้ายไปทํางานในประเทศ

ต่าง ๆ ได้ รวมถึงต้องมีการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ที่หลากหลาย และ 

- การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านอื่น เช่น การบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันเพื่อนําไปสู่การ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของภูมิภาค เป็นต้น 
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2.1.2 สังคมไทยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 

อย่างกว้างขวาง    
  ในระยะ 3 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 การประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคีพัฒนากระจายไปทุกภาคส่วน โดยภาครัฐได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นปรัชญานําทางและขับเคล่ือนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยการวางกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการคลังและรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน มีการขอปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจของประเทศให้สมดุลระหว่างการพึ่งเศรษฐกิจในประเทศกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อลด

ผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  ภาคธุรกิจเอกชนให้ความสําคัญกับการพึ่งตนเองมากข้ึน 

โดยการใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดําเนินการลงทุนขยายกิจการอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ตามกําลังของตนเอง มีการแบ่งผลกําไรคืนสู่สังคม  และดูแลพนักงานอย่างมีคุณธรรม ภาคเกษตร ได้นํา

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือน ขณะที่

ชุมชนเน้นการมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง พัฒนาวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการจัดทําแผน

ชุมชนที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนให้เข้มแข็ง สําหรับภาคประชาชนรู้จักและเข้าใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีความเข้าใจหลักความพอประมาณ การมี

ภูมิคุ้มกันและเงื่อนไขการมีความรู้ การมีคุณธรรมอยู่ในเกณฑ์สูง  ส่วนความเข้าใจในหลักความมีเหตุผล  

อยู่ในเกณฑ์ต่ํา  นอกจากน้ีภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับการสร้างองค์ความรู้และการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เช่น การพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลัย    

การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  เป็นต้น 

2.1.3 ความต้องการทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1)  เศรษฐกิจไทยมีภูมิคุ้มกันด้านการเงินจากการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

หลังจากวิกฤต ปี พ.ศ. 2540 การเพิ่มแรงขับเคล่ือนจากภาคเศรษฐกิจในประเทศ และการใช้พลังงาน

ทดแทนเพิ่มข้ึน  รัฐบาลได้วางรากฐานการสร้างความมั่นคงด้านการเงินได้อย่างเข้มแข็งรองรับการ

เปล่ียนแปลงของระบบการเงินท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ในส่วนความ

ม่ันคงด้านพลังงาน รัฐบาลได้ดําเนินการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมเพื่อใช้ภายในประเทศ จัดหาพลังงานไฟฟ้า

และส่งเสริมพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากขยะ การผลิตก๊าซชีวภาพ พลังงาน   

ชีวมวล การผลิตไฟฟ้าพลังน้ํา การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพควบคู่กับการส่งเสริมการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงาน  และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน   เพื่อลดการนําเข้า

น้ํามันอย่างต่อเนื่อง การกําหนดให้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของ

ประเทศในช่วงแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

2)  ศักยภาพทางเศรษฐกิจต้องพึ่งภาคบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ภาคอุตสาหกรรม  เป็นภาคเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเจริญเติบโตสูง โดยเฉพาะกลุ่ม

เครื่องจักรและอุปกรณ์  กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และกลุ่มยานยนต์ เป็นผลทําให้

ภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งจ้างงานที่สําคัญของประเทศในช่วงที่ ผ่านมา  แต่ปัญหาหลักคือ 

ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวยังต้องพึ่งวัตถุดิบ ทุน  องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอกประเทศ ส่งผลให้



   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
 

8 

โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

นอกจากนั้น ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นของประเทศได้สูญเสียความสามารถในการ

แข่งขันให้กับประเทศท่ีมีต้นทุนการผลิตที่ราคาถูกกว่า เช่น เวียดนาม เป็นต้น และเป็นสาเหตุหลักทําให้

สัดส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยในตลาดโลกไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้มากอย่างในอดีต 

และสุดท้ายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีข้อจํากัดจากกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม การยอมรับจาก

ชุมชน และการดําเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญท่ียังไม่มีกลไกที่ครบถ้วน ทําให้การขยายตัวของ

การลงทุนทําได้ล่าช้า ก่อให้เกิดการเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่และสําคัญอย่างต่อเนื่อง 

   ภาคเกษตร  ถึงแม้ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร แต่ประสิทธิภาพการผลิต

ของภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์

ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรที่รวดเร็ว      

ซ่ึงเป็นผลทําให้ระบบการผลิตภาคเกษตรไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ต้องพึ่งปัจจัยการผลิต

จากต่างประเทศ ทําให้มีต้นทุนการผลิตสูง นอกจากนั้น ส่วนหนึ่งของปัญหาหลักเกิดจากการที่พ้ืนที่

การเกษตรมีจํากัดและถูกใช้ไปเพื่อกิจการอ่ืน ๆ เป็นจํานวนมาก ทําให้พื้นที่การเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทําให้แรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง  และสุดท้ายการเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรกับ

ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ายังอยู่ในวงจํากัดและล่าช้า เนื่องจากการพัฒนาเป็นแบบแยก

ส่วนและขาดการรวมกลุ่มเพื่อทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

 ภาคบริการและการท่องเที่ยว  ถึงแม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยจะได้รับ

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไม่สงบภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ภาคบริการและการ

ท่องเที่ยวก็ยังเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และ

ด้วยการที่ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวที่

เหนือกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยจึงมีโอกาสพัฒนาเป็น “ศูนย์กลางการบริการและ

การท่องเที่ยว” ของภูมิภาค นอกจากนั้น จากปัจจัยที่โลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

โลกสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จะเป็นโอกาสของไทยอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ให้บริการแก่กลุ่มประชากรดังกล่าวอย่างครบวงจร   

    นอกจากน้ี เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  จะมีบทบาทท่ีสําคัญในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ และจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึน ทั้งในรูปของสินค้าและบริการที่มี

การสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้มากข้ึน ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริม        

ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความสร้างสรรค์สูง  เช่น  สาขาภาพยนตร์  แอนิเมชั่น  การเขียนซอฟท์แวร์   

เกมส์คอมพิวเตอร์  แฟชั่น เป็นต้น 
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บทที่ 3 

ความเชือ่มโยงและทิศทางด้านนโยบายตอ่การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ในส่วนที่ 2 น้ี ข้อมูลนโยบายและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ถูกนํามาทบทวน โดยยึดหลักการ “เหลียวหลัง แลหน้า” 
โดยเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 

2. กรอบแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
อุดมศึกษา 

3. ทิศทางและนโยบายของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

3.1 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้นํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศที่เกิดจาก

กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ท่ีมีลําดับความสําคัญสูงในมิติ

ของการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งยุทธศาสตร์อ่ืนที่

มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวเน่ืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายใต้               

6 ยุทธศาสตร์   ได้แก่  1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  3) ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลและความมั่นคงทางอาหาร

และพลังงาน  4) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยสิ่งแวดล้อม                

5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค   และ  6) ยุทธศาสตร์

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้สรุปกรอบความ

เชื่อมโยงและแนวทางการพัฒนาตามภารกิจในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย โดยมีแผนภาพความเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาฯ ตามที่แสดงในภาคผนวก 3       

สรุปดังน้ี 

 3.1.1  ด้านการจัดการศึกษา 

1.1 (4)   ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

1.2 (1)  สร้างโอกาสอย่างเป็นธรรมให้กลุ่มด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการทางสังคม    

ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

2.3 (2)  การสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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2.3 (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่าง

มีคุณภาพ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.2 (1)  พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ผ่านการพัฒนาระบบการศึกษา และการฝกึอบรม 

องค์ความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง 

 3.1.2  ด้านการวิจัย 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3.5 (1)  วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน เพื่อลด

ต้นทุนการนําเข้าจากต่างประเทศ และลดมลภาวะแก่ชุมชน 

3.5 (3) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในภาคการผลิตที่ก่อให้เกิดการประหยัดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

4.2 (4)  เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ

สร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

6.5 (1)  พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

6.5 (2) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

เกษตรและอาหาร 

3.2 (1)  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพควบคู่กับส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการผลิต 

การตลาดการวิจัยพัฒนาสินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดและบริหาร

จัดการทรัพยากรที่ มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโลกที่

เปลี่ยนแปลง 

3.2 (4) พัฒนาสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและมีโอกาสทางการตลาดให้คุณภาพตาม

มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่

ผู้บริโภค 

4.1 (1)  พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีโอกาสทางการตลาด 

4.1 (2)  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร 

6.2 (2) สร้างองค์ความรู้ด้านการบริโภคที่ยั่งยืนให้กับประชาชนผ่านกระบวนการศึกษา  

ในระบบ รวมทั้ง ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและต่อยอดเพื่อหาแนวทางการ

ปรับเปลี่ยนสังคมไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน 
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 3.1.3  ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3.2 (3) เสริมสร้างความรู้และการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่

เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มความสามารถและช่องทางในการ

รับรู้ข่าวสารให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง 

3.4 (3)  ส่งเสริมการนําวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ใน

ระดับครัวเรือนและชุมชน 

3.4 (5)  ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความ

เข้มแข็งด้านอาหารและพลังงานให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

3.5 (2)  ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจัง 

รวมทั้งสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมู่บ้าน 

3.5 (4)  สร้างจิตสํานึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และการสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกในอนาคตผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

6.5 (4)  พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

เกษตรและอาหาร 

3.2 (5)  รณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้สารชีวภาพมากข้ึนและพัฒนา

ระบบการควบคุมและตรวจสอบการผลิตให้รวดเร็วทั่วถึงและประหยัดสําหรับ

เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการรับรองสินค้าอาหารปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับ

อย่างแท้จริง 

3.2 (6) ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดจากการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายของ

พันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 

3.2 (9) สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและ

อาหาร และพลังงาน 

3.4 (1)  ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงและความ

หลากหลายด้านอาหาร รวมทั้งดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.6 (4) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรอาหารและพลังงานในเวทีความร่วมมือระหว่าง

ประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 

6.3 (2) ส่งเสริมการทําการเกษตรที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศตามแนวคิดของการทําเกษตร

แบบยั่งยืน 
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อุตสาหกรรม 

4.2 (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรม

ท้องถิ่น และกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค 

การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

4.6 (2)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึง

และเพียงพอ  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน 

6.5 (5) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกและการสร้างฐานความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ 

 3.1.4  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

1.3 (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 

3.3 (6) พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้เป็นกลไกในการพึ่งพาตนเองของ

เกษตรกรได้อย่างแท้จริง 

4.3 (6)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย

และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

4.5 (2)  พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในภาคการผลิตและการค้า 

6.2 (3)  เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่      

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.1 (2)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดการองค์ความรู้ 

 3.1.5  ด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.3 (3)  สนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในการสร้างค่านิยมใหม่ ๆ ในสังคมไทย 

2.2 (4)   สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันหลักของสังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 

สถาบันศาสนาให้มีบทบาทหลักในการหล่อหลอม บ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เป็น

คนดี มีคุณธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม และคํานึงถึงประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

6.2 (1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ดําเนินชีวิต 

 3.1.6  ด้านการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

4.2 (2)  เสริมสร้างธรรมาภิบาลด้วยการใช้กฎระเบียบต่าง ๆ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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3.2  กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูอุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2555-2561) 

 มหาวิทยาลัยได้นํากรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง  

(พ.ศ. 2555-2561)   ซ่ึงเป็นกรอบการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

4  ข้อ  โดยมหาวิทยาลัยได้สรุปกรอบความเชื่อมโยงและแนวทางการพัฒนาตามภารกิจในแต่ละด้านของ

มหาวิทยาลัย โดยมีแผนภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง กระทรวงศึกษาธิการ  

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ตามที่แสดงในภาคผนวก 3  สรุปดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตและพัฒนากําลังคนตามความต้องการของประเทศ   

 ประกอบด้วย 6 มาตรการ ดังน้ี 

1.1 เน้นการสร้างกําลังคนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ   

1.2 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้บนฐานการทํางานในภาคการผลิต  

1.3 เน้นการศึกษา Liberal Arts Education ในมหาวิทยาลัย  

1.4 ปฏิรูประบบการผลิตครู  

1.5 ให้ความช่วยเหลือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา  

1.6 พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคณาจาร ย์และบุคลากรทาง 

การอุดมศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ประกอบด้วย 6 มาตรการ ดังน้ี 

2.1 พัฒนาอุดมศึกษาไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเป็น

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  

2.2 พัฒนาอุดมศึกษาไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค 

2.3 จัดทําฐานข้อมูล  แนวทางและเกณฑ์การส่งเสริมมาตรฐานการจัด

การศึกษานอกที่ตั้งให้ได้มาตรฐานเดียวกับสถาบันแม่   

2.4 ยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและศักยภาพด้านการวิจัยเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  

2.5 ส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ครอบคลุม

ตั้งแต่ระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  

2.6 นําแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนา   

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การปฏิรูประบบการบริหารจัดการในระบบอุดมศึกษา 

ประกอบด้วย 10 มาตรการ ดังน้ี 

3.1 ประกาศพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  

3.2 ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็น Higher Education 

Commission  ที่มีบทบาทในการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินกิจการ

ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐและกํากับการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาโดยใช้กลไกในการกํากับ   
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3.3 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา  

3.4 บริหารมหาวิทยาลัยเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน  2) กลุ่ม

สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 3) กลุ่มสถาบันเฉพาะทาง และ 4) กลุ่ม

สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ  

3.5 สร้างวัฒนธรรมอุดมศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) และเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้

ด้วยวิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

3.6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา โดยให้ความสําคัญกับการ

ตรวจสอบผลงาน (Post Audit) 

3.7 สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกันทํางานในลักษณะเครือข่ายวิจัยเชิง

ระบบ   รวมทั้งปรับโครงสร้างในสถาบันอุดมศึกษาที่ทําให้นักวิชาการ

สามารถทํางานเชิงระบบและมีความก้าวหน้าในอาชีพ  

3.8 ปฏิรูประบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  

3.9 ปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา  

3.10   ให้มีระบบและกลไกการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ

รัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียม   

 ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมดุลในสังคม  

ประกอบด้วย 6  มาตรการ ดังน้ี  

4.1 กําหนดให้อุดมศึกษาให้เป็นองค์กรทีร่ับผิดชอบสังคม  (Social Responsibility)   

4.2 พัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม  

4.3 หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด  

4.4 จัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา  

4.5 จัดตั้งศูนย์สถิติข้อมูลอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บข้อมูล

อุดมศึกษา  

4.6 จัดทําระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  
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3.3  กรอบแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา 

3.3.1 พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พระราชบัญญัติน้ี เป็นกฎหมายพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ

เป็นฐานสําหรับการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติให้มี

ความต่อเนื่อง และกําหนดกรอบการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง

กัน  ทั้งในด้านการผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถ

แข่งขันกับประเทศอื่นในระดับสากลได้มากขึ้น 

3.3.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่มุ่งจะ

ให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้ประกอบวิชาชีพน้ีได้รับการส่งเสริมควบคู่ไปกับการควบคุม

กํากับการประกอบวิชาชีพในสาขาที่มีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะ  โดยให้มี

องค์กรที่มีการจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติน้ีมีชื่อว่า “สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”         

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและควบคุม   

การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพรวมของประเทศ โดยมีกลไกในการบริหารจัดการ ส่งเสริมพัฒนา

ความรู้ ทักษะและขีดความสามารถให้มีมาตรฐานและยกระดับคุณภาพ รวมทั้งให้มีหลักประกันและ

ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยกําหนดวิชาชีพวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่ถูกควบคุม  4  สาขา   ได้แก่  1) สาขานิวเคลียร์  2) สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  3) สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมี

อันตราย และ  4) สาขาการเพาะเล้ียงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรค 

3.3.3 แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554  
1) ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมาย

ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากร เพื่อการปรับปรุงการบริหารจัด
การศึกษา 

2) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นในระดับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้สนองตอบความต้องการด้านบุคลากรของภาค
เศรษฐกิจ 

3) พัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม         
มีคุณภาพ และมีวิทยฐานะสูงข้ึน การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เน้นการพัฒนา
เน้ือหาสาระและบุคลากรให้พร้อมรองรับและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า 
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4) จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี  15  ป ี 
5) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ 

โดยการจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรม ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา  

6) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้มีการประนอมและ 
ไกล่เกลี่ยหน้ี รวมทั้งขยายกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มขึ้น 

7) ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน  และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ           
เชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู ้

8) เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและ 
ในชุมชน  ส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
และวิจัยพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตในชุมชนโดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทาง
ศาสนา 

3.3.4 แผนกลยุทธด์้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556) 
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง เป็นสังคมความรู้ที่แข่งขันได้ในสากล มีความม่ันคง และ

ประชาชนมีชีวิตที่ดี โดยมี Core Technology 4 ด้าน  ได้แก่ 1) ICT  2) Biotechnology 3) Material 
Technology  และ  4)  Nanotechnology  และมีเป้าหมายโดยรวมคือ 

1) สัดส่วนสถานประกอบการที่มีนวัตกรรมเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 35 และสัดส่วนของ
มูลค่าเพิ่มจากสินค้าและบริการที่ใช้ความรู้ (Knowledge-Based Industries) ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศสมาชิก Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD) 

2) เพิ่มความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจให้แก่
ท้องถิ่น 

3) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าจุดกึ่งกลาง
ของ IMD World Competitiveness Survey  

 
3.3.5 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
โดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพ้ืนฐานสู่การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืนบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  ซ่ึงครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรและประมง รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นอกจากน้ียังมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและการบริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านพลังงาน โลจิสติกส์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคํานึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลง 
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างองค์ความรู้
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เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ โดยดําเนินการบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม  โดยมี
เป้าประสงค์การวิจัย คือ สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพ้ืนฐานสู่การสร้างศักยภาพและความสามารถ
เพื่อการพัฒนาทางสังคม มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต สวัสดิการเพื่อความม่ันคงของชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การสร้างความ
เข้มแข็งและการสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการ
และทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และการพึ่งพาตนเอง  โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ มุ่งเน้นการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศเพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
โดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม
มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม 
รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์น้ํา และ    
ที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธี       
ที่เหมาะสม  โดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความรู้ของประเทศ
อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการด้านการวิจัยของประเทศ 

3.3.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน 

      คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดทํา

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการ

อุดมศึกษาระดับประเทศ และมหาวิทยาลัยได้นํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   

อย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) และต่อเน่ือง

มาถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีประเด็นเชิงนโยบาย

อุดมศึกษาที่เป็นข้อมูลสําคัญประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังน้ี 
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1) รอยต่อการศึกษาระดับอื่น  การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้เป็นเสมือน    

หัวรถจักรสําหรับประเทศในอนาคตและการพัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูงซึ่งเป็นตัวคูณ 

(Multiplier) 

2) การแก้ปัญหาอุดมศึกษา  การจัดกลุ่มอุดมศึกษาเพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ภาคการผลิตจริง การพัฒนาอาชีพ 
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3) ธรรมาภิบาลและการบริหาร  การพัฒนาผู้บริหารสถาบันระดับต่าง ๆ 
4) การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน สร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่าง

อุดมศึกษาและภาคการผลิต เพื่อให้อุดมศึกษาทําภารกิจจากมุมอุปสงค์เพิ่มข้ึนและมี
กลไกการทํางานร่วมกันในลักษณะพหุภาคีระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย   
ศูนย์ความเป็นเลิศภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ ภาคสังคมและชุมชน 

5) การเงินอุดมศึกษา  แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอให้รัฐปรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปีสําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐที่ยังเป็น Supply side Financing ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศและเป็นไปตาม Performance based มากข้ึน พิจารณาและ
จัดรูปแบบใหม่ของกองทุนประเภท Contribution Scheme ตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา 
เพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเชื่อมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต สนับสนุนการ
จัดตั้งวิสาหกิจโดยมหาวิทยาลัย  การพัฒนาแรงงานความรู้และเกษตรกรที่เลิกอาชีพ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนับสนุนท้องถิ่น 

6) ระบบการพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยต้องคํานึงถึงการ

พัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

ความสามารถด้านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีตนรับผิดชอบ  การ

บริหารจัดการ  การขัดเกลาทางสังคม  เป็นต้น 

7) เครือข่ายอุดมศึกษา  เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนและผลักดันด้วยนโยบายและกลไก

งบประมาณ สถาบันอุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน การทํางาน และการ

ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน รัฐสนับสนุนให้สถาบันที่ เข้มแข็งสร้างเครือข่าย

พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การทํางานภาคสังคม เป็นต้น 

8) เขตพัฒนาเฉพาะภาคใต้  การใช้ปัญญาให้เข้าถึง เข้าใจ ยอมรับและเห็นคุณค่าของ

สังคมไทย ที่มีความเป็นพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม 

9) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้  นอกจากความรู้เทคนิค วิชาการ วิชาชีพแล้ว         

รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา “ศิลปศาสตร์” ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้  ทั้งใน

ลักษณะหลักสูตรเพิ่มเติม   จนการปรับบางสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยด้าน

ศิลปศาสตร์เต็มรูปแบบออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตร์ในยุคหลังอุตสาหกรรมที่สามารถ

รองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่และตลาดแรงงาน เช่น ดนตรี ศิลปะ เทคโนโลยี

สารสนเทศ  วิทยาการสมอง  การบริหารจัดการ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม

และนักคิดของโลก เป็นต้น รวมทั้งคํานึงถึงการสนับสนุนการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ 
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จัดทําสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะลงทุนและจัดการในการจัดระบบ

เครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ และจัดต้ังกองทุนพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ    

ของสถาบันอุดมศึกษา 

 

3.4   ทิศทางและนโยบายของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
จากการรวบรวมแนวนโยบายและความต้องการในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี              

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   โดยสรุปมีแนวทางที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา

ดําเนินการ ดังน้ี  

ด้านวิชาการ และการจัดการศึกษา 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรด้าน
ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค และดาราศาสตร์  

2. การพัฒนาหลักสูตรแบบถ้วนหน้า (Honour Program) และการเตรียมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให้เป็นนักวิจัย 

3. การเตรียมการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้รอบด้าน 
4. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทุกระดับ 
5. การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ  
6. การผลิตแรงงานความรู้  
7. การสร้างองค์ความรู้ 
8. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
9. การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับโลกาภิวัตน์ 
10. การพัฒนาคณาจารย์มืออาชีพ 
11. การธํารงความเป็นผู้นําด้านสหกิจศึกษา และ Work-integrated Learning 
12. นโยบายเชิงรุกในการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
13. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 
14. การเรียนการสอนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ระบบการสอนแบบ 

Instructor System เป็นต้น 
15. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  การพัฒนาบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
16. การพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตใน

ระบบไร้สายที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
17. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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ด้านกิจการนักศึกษา   

1. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 
2. การส่งเสริมผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการจัดหาทุนการศึกษาให้พอเพียงต่อความต้องการ

ของนักศึกษา 
3. การพัฒนาและจัดให้มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น เช่น การบริการอนามัย

และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 
4. นโยบายหอพักนักศึกษา 

ด้านวิจัย 

1. ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการวิจัย   
ใช้การวิจัยเป็นฐาน 

2. การจัดระบบงานวิจัย  การปรับปรุงระบบและกลไกบริหารจัดการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
3. การพัฒนางานวิจัยบูรณาการและส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
4. การสร้างอัตลักษณ์การวิจัยและจุดเด่นในการวิจัย 
5. การนําผลงานวิจัยออกสู่สังคมและไปใช้พัฒนาประเทศ  
6. การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศเพื่อการ

ร่วมวิจัยแลกเปล่ียนนักวิจัย และผลักดันให้วารสารเทคโนโลยีสุรนารีเป็นวารสารวิชาการ
นานาชาติ  

7. การเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงจะเป็นแหล่งทุนวิจัยและ
งานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงได้เร็ว 

8. การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย การร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ 
9. การรณรงค์และพัฒนากองทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติม โดยส่วนหนึ่งจะนํามาใช้ในการ

เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานและจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์วิจัยที่ทันสมัย 
10. การสร้างประโยชน์และรายได้จากผลงานวิจัย การจดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา 
11. การสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ห้องทํางาน

ผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยวิจัย ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง  
12. การเคร่งครัดในมาตรฐานและจริยธรรม 

ด้านนวัตกรรม 

1. มหาวิทยาลัยนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ เพื่อรองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

1. การพัฒนาเทคโนธานีเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบ 

2. นโยบายการใช้พลังงานทดแทนต่าง ๆ อย่างครบวงจร 

3. การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนตัวอย่างของการเป็น Residential University 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคมและแก้วิกฤตของประเทศ 
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ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 

1. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการ  

2. การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชน/ท้องถิ่น  และสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

4. การเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักธุรกิจในการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน   

5. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ความรู้ 

6. โรงเรียนวิทยาศาสตร์นานาชาติ  

7. อุทยานวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ 

ด้านการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน  

1. พัฒนาห้องไทยนิทัศน์อย่างต่อเนื่องโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานการ

ผสมผสานเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 

2. การส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ด้านการบริหารจัดการ 

1. การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

2. การใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น  มทส. มสธ. และ มวล. เป็นต้น 

3. การสร้างสามัคคีธรรม 

4. การแข่งขันกับการจ้างงานในตลาดแรงงาน 

5. การดําเนินการเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางอาชีพสําหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ 

6. การระดมทุน การบํารุงรักษาสินทรัพย์ การใช้ทรัพยากร และการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ 

การแก้ไขปัญหาที่ดินในระยะต่อไป 

7. การบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปการเงิน และในรูปเชิงสังคม 

8. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

9. การดําเนินการเชิงรุกของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

10. การพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เช่น รองรับการ

ประเมินมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

11.  การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล เช่น 

1) การบริหารจัดการทุกระดับต้องยึดผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก สร้างความ

เข้าใจในวิสัยทัศน์ที่เกิดจากการ  “ร่วมคิด ร่วมทํา” กําหนดบทบาทในการทํางานให้

ชัดเจน สร้างความร่วมมือระหว่างสํานักวิชาและมหาวิทยาลัย  เน้นการทํางานเป็นทีม 

ให้โอกาสคนเก่งในการสร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศ 
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2) ใช้ระบบบริหารแบบกระจายอํานาจ คือ การให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ

แบบเบ็ดเสร็จและให้ความสําคัญกับผู้บริหารระดับ คณบดี ผู้อํานวยการ หัวหน้า

สาขาวิชา หัวหน้าสถานวิจัย และหัวหน้าส่วน  

3) การบริหารและทรัพยากรบุคคล  โดยจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรที่กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลท่ีมีความ

สอดคล้องกับลักษณะงานและเอ้ือต่อภารกิจมหาวิทยาลัย  ผลตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน์อื่น ระบบการให้รางวัลสําหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงาน

ดีเด่น “งานได้ผล คนสุขใจ”  การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง

ต่อเนื่อง  ระบบและกลไกในการสรรหาคนดี คนเก่งและธํารงรักษาให้อยู่ในระบบได้ 

เช่น การสร้างและธํารงวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดระบบคุณธรรม “เข้ายาก ออกง่าย”  

และยึดหลัก “สร้างสรรค์ จรรโลง”   
12. ด้านการเงินและงบประมาณโดยการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 
13. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
14. ด้านวิสาหกิจเน้นพัฒนาวิสาหกิจให้พึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของมหาวิทยาลัย 
15. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เน้นเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีแก่สถาบันอื่น       

มีแนวปฏิบัติที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษาในงานกิจการนักศึกษา เครือข่าย
อุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

16. ด้านการรวมบริการ ประสานภารกิจ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
17. ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ระบบกายภาพ และสาธารณูปโภค ภายใต้                

เมืองมหาวิทยาลัย  พัฒนามหาวิทยาลัยเขียวสะอาด  แผนซ่อมบํารุง ดูแลและรักษา 
ระยะ 5 ป ีและระยะ 10 ป ีผังแม่บทการใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 20 ป ี

18. ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยดําเนินการให้เป็นต้นแบบ 
และมีการใช้ประโยชน์ได้จริง 

19. ด้านการวิจัยสถาบันดําเนินการให้เป็นต้นแบบมีการใช้ประโยชน์ได้จริง 
20. ด้านการจัดการความเสี่ยง (Risk Management: RM) และการตรวจสอบภายใน โดย

ระบบการบริหารจัดการไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นการบริหารจัดการภายใต้ “ธรรมาภิบาล” 

21. ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัย และความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 

นอกจากนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี  พ.ศ. 2555-2564  กับคณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะและความคาดหวังของประชาคม
ต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก 4 
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บทที่ 4 

ทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

มหาวิทยาลัยดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2533 โดย

เหตุผลสําคัญในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีจะทํางานวิจัย

ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา 

และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคให้กว้างขวางยิ่งข้ึนจึงได้ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

สุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคของรัฐ  เพื่อทําหน้าที่ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้การศึกษา

ด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มีการบริหารที่มีอิสระและ

ความคล่องตัวมากกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐอื่นภายใต้ภารกิจหลัก 5 ประการ  ได้แก่  1) ผลิตและพัฒนา

กําลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2) วิจัย ค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้า

ทางวิชาการ   3) ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม   4) ให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม  และ 5) ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น   

 

4.1 พันธกิจ ภารกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์หลกั  

พันธกิจ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของสังคม 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และปัญญาคู่คุณธรรม ให้บริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 

ภารกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจหลกั 5 ประการ ได้แก่ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

2. วิจัย ค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนําผลการวิจัยและ

พัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

3. ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทาง

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น 

4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและ

วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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วิสัยทัศน์ 

   วิสัยทัศน์ เป็นจุดหมายและเป็นกรอบแนวทางการสําหรับทศวรรษท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี โดยมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมจากกระแสการเปลี่ยนแปลงและโลกาภิวัตน์ที่เกิดข้ึน มีการ

ยกระดับ “คุณภาพ” ของการดําเนินการในทุกภารกิจ  และการเตรียมความพร้อมสําหรับผู้นําที่มีขีด

ความสามารถในการวางแผนที่ก้าวกระโดดในระยะยาว (Quantum Jump) ดังแผนภาพ ซ่ึงจะเป็นตัวช้ีวัด

หลักของความสําเร็จหลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแบบ 

“มุ่งเป้า” จากผลการทํา TOWS Analysis ดังน้ี 

 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พึ่งของสังคม” 
 

คําอธิบาย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นเลิศอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และอันดับ 1 ใน 100 ของเอเชีย เป็นแหล่งผลิตบุคลากรชั้นยอด 

เป็นผู้นําในด้านการบริหารจัดการและดําเนินภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน โดยมีนวัตกรรมที่เป็น

แบบอย่างที่ดีในทุกด้าน เป็นที่พึ่งพาของสังคมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยได้รับการยอมรับทั้ง

ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2    S-Curve แห่งทศวรรษที่ 3 ของ มทส.  โดยอธิการบดี  ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 
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เป้าประสงคห์ลัก  

1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรบัให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

3. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรบัจากสังคมในการเป็นที่พึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

5. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

คําอธิบายเปา้ประสงค์  

1. เพื่อให้จัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ 

ในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก ตามอุปสงค์ของ

องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นแรงงานความรู้ (Knowledge Workers) ที่สอดคล้องตามกระแส

เศรษฐกิจขับเคล่ือนด้วยความรู้ เป็นนักศึกษาและบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญาและ

คุณธรรม โดยผลการประเมินด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม 

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในด้านการผลิตนักวิจัยและ

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งงานวิจัยพ้ืนฐานและวิจัยประยุกต์ การสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ 

และเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สนองตอบความต้องการของภาคการผลิต 

สังคม และประเทศชาติ และผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่และสร้างทรัพย์สินทางปัญญา  

จดสิทธิบัตร เช่น งานวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและเทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีชีวภาพ ยา 

เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก วัสดุศาสตร์

และเทคโนโลยีนาโน ผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นต้น  โดยผลการประเมินในด้านการวิจัยอยู่ 

ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม 

3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นที่พึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยส่งเสริมการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่

สังคม ให้บริการวิชาการที่เอ้ือและสนองตอบความต้องการ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ การเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคมที่สอดคล้องกับความตระหนัก

ในความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) โดยผลการประเมินในด้านการปรับแปลง 

ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการวิชาการอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม 

4. เพื่อสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบูรณาการการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่สู่

สาธารณชนโดยนําเทคโนโลยีมาสนับสนุน และผลการประเมินในด้านการทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม 
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5. เพื่อธํารงไว้ซึ่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําภายใต้นวัตกรรมและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ

มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  การรวมบริการ ประสานภารกิจ การถ่าย

โอนงานให้ภาคเอกชน สหกิจศึกษา โดยมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการในทุก ๆ ด้านอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น  ด้านการเงินทรัพย์สิน  ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป 

และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและทุกระบบของการบริหารจัดการ

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

4.2  กรอบแนวคิดการกําหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

กรอบแนวคิดและหลักการสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ภายใต้ภารกิจหลัก 5 ประการ ได้แก่ การผลิตและ

พัฒนากําลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัย ค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลง

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้มากข้ึน การให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยจึงได้น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางในการจัดทําแผน โดยใช้หลักความพอเพียง ความมีเหตุผล 

และการมีภูมิคุ้มกัน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  สามารถปรับตัวได้ การมีฐานที่ม่ันคงรองรับ

ความเสี่ยง และโอกาสอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคตมาเป็นส่วนหนึ่งในการ

กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึงต่อเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การขยายตัวอย่างระมัดระวังและทําในส่วนที่ทําได้ดีที่สุดก่อน การระดมทรัพยากร

และสรรพกําลังที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์และสรรหาเพิ่มเติมให้เพียงพอ การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 

การรักษาจุดแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตามลําดับ 

ในลําดับแรก มหาวิทยาลัยได้ทบทวนวิสัยทัศน์ที่จะเป็นเป้าหมายการพัฒนาในช่วงต่อไป โดยได้

นําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจัยภายนอกที่มหาวิทยาลัยต้องเตรียมการรองรับและการพัฒนา

ที่ต่อเนื่อง ได้แก่ การก้าวสู่ศตวรรษแห่งเอเชียที่มีการเคล่ือนย้ายคน ย้ายแรงงาน และทุนโดยอิสระ 

ประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู่การเป็นเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ โดยมหาวิทยาลัยพัฒนาการจัดการศึกษาใน

บทบาทท่ีจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ความสร้างสรรค์สูง เช่น มุ่งพัฒนาผลิตบัณฑิตให้

ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี 

การเขียนซอฟท์แวร์ แอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์ การก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนที่ต้องปรับคุณภาพการ

จัดการศึกษาในส่วนของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ ปัจจัยแวดล้อม

ภายในประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสังคมในเรื่องของการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรของประเทศที่มี

แนวโน้มในเรื่องของการบริการสุขภาพสูงข้ึน ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาและสติปัญญาของเด็ก ผลิตภาพใน

วัยแรงงานต่ํา ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความต้องการพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
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ทางเลือก ความต้องการพืชพลังงานทดแทนล้วนแต่มีผลทําให้ประเทศต้องการผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพื่อ

การแก้ไขปัญหามากข้ึน รวมทั้งความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาคที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็น

สถาบันที่ช้ีนําและคู่เคียงสังคมในด้านต่าง ๆ ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีล้วนมีความสําคัญ และมหาวิทยาลัยจะต้อง

ดําเนินการเพื่อตอบสนองและเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการแก้ไข

ปัญหาสําคัญของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ  และเป็นที่พึ่งของสังคม” 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในวันที่       

30  พฤศจิกายน - วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ของคณะผู้บริหาร  

คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ   

ครั้งที่ 1/2554   ในวันที่  6  มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยได้ประมวลและจัดทําสรุปยุทธศาสตร์ที่จะทําให้

บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์หลัก ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจยัสู่การยอมรับในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรบัแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา 

เทคโนโลยี และการบริการวิชาการ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม  

ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ  

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมภิบาล 

ของมหาวิทยาลัย 

ปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพื่อสนองตอบต่อความมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ชั้นเลิศได้มาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยจะอาศัยปัจจัยในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว และที่จะสรรหามาเพิ่มเติมในอนาคต 

เพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์หลัก ดังน้ี 

1. ทุนทรัพยากรบุคคล พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (คณาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษา) ให้เป็นคนดีและเก่ง มีทักษะและความชํานาญในวิชาการและวิชาชีพ สามารถทํางาน

เป็นทีมในทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมี

ระบบและกลไกในการคัดเลือกและธํารงรกัษาบุคคลท่ีมีความสามารถเพือ่สืบสานความเป็นเลิศ 
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2. เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 

คลังข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตอบสนอง

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการดําเนินการ 

ในทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การจัดการทรัพยากร พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบจัดการทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว เพื่อการพึ่งพา

ตนเองได้ มีความเพียงพอต่อการดําเนินการ เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมท่ีสุด ทั้งในส่วนของ

การเงิน  การคลัง  งบประมาณ  ทรัพย์สินทางปัญญา  ทรัพยากรทางกายภาพ  และทรัพยากร

อ่ืน ๆ  เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และสร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนสูงสุด 

4. การบริหารจัดการที่ดี พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตาม

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นอิสระ คล่องตัว  

มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ พึ่งพาตนเอง เพื่อส่งเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์อย่าง

รวดเร็ว 
 

โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์หลัก และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยในการขับเคลื่อน 

             ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์หลัก และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบนั 

แห่งการเรยีนรูท้างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชัน้เลิศ  

และเปน็ที่พึ่งของสังคม 

การจัดการศึกษา    

เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

ได้รับการยอมรับให้

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

ระดับชาติและระดับ

นานาชาต ิ

ได้รับการยอมรับ

จากสังคมในการ

เป็นที่พึ่งด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ชุมชนและท้องถิ่น 

ได้รับความรู้ด้านการ

ทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเพิม่ขึ้น 

มีขีดความสามารถ

ในการบริหาร

จัดการสูงภายใต้  

อัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
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4.3  ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ มาตรการและแนวทาง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 

- การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

- บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- นักศึกษามีขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 

- นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

- กระบวนการเรียนรู้เป็นรูปแบบใหม่สร้างความสนใจใฝ่เรียนรู้แก่ผู้เรียน  

- มีคณาจารย์เป็นอาจารย์มืออาชีพ และเน้นจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียน 

เป็นสําคัญ  

- มีนวัตกรรมการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษาและสือ่การเรียนรู้ที่เหมาะสม  

- มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

และภูมิภาคอาเซียน 

- มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลทุกหลักสูตรมีความต้องการสูง และได้รับการรับรอง 

จากสมาคมวิชาการ/วิชาชีพ 

- มีนักเรียนที่มีศักยภาพสูงและ/หรือมีผลการเรียนดีเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ  ดังน้ี 
 

มาตรการ 1.1   เสริมสร้างความโดดเดน่ของนักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ   

 แนวทาง 
1) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศในรายวิชาที่มีความพร้อมให้กับ

นักศึกษาทุกระดับ   
2) ส่งเสริมการจัดพ้ืนที่ซ่ึงเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัย 
3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้นักศึกษา เช่น  ภาษาอังกฤษ  

ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้บุคลากรสาย

ปฏิบัติการโดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
5) สนับสนุนการจัดระบบการให้บริการนักศึกษาโดยเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ

ในการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับบุคลากร  
6) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนนักศึกษาให้เป็นรูปแบบสองภาษาให้มากยิ่งข้ึน 
7) ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและความเป็นนานาชาติให้เกิดข้ึน

ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เช่น การจัดทําเว็บไซต์หลายภาษา และการ

จัดทําป้ายบอกทางภายในและภายนอกอาคาร  เป็นต้น 
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มาตรการ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มี 

   ประสิทธิภาพสูงสุด   

 แนวทาง 

1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ําและรักษานักศึกษาให้คงอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยได้จนสําเร็จ

การศึกษามากข้ึน  

2) ส่งเสริมการบรูณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้

คณาจารย์และนักศึกษาทั้งในสาขาวิชาและต่างสาขาวิชาได้รับทราบข้อมูล และ

ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยการบูรณาการความรู้และความคิดร่วมกัน 

3) พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในลักษณะการค้นคว้า

ด้วยตนเองจากปัญหาจริง ที่สร้างความสนใจแก่นักศึกษาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

เช่น Project-based Learning  และ Active Learning รวมถึงเน้นการจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

4) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และ 

ให้มีผลชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน  

5) จัดให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้

นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

6) ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร        

ให้มีความหลากหลาย ตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษาโดยเน้นให้

ครอบคลุมทุกด้าน  เช่น อาสาสมัครเพื่อสังคม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน

และสังคม  

7) เพิ่มสาระความรู้และกิจกรรมทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะและ

วัฒนธรรมในหลักสูตรต่าง ๆ ให้มากข้ึน  
 

มาตรการ 1.3    ส่งเสริมการบูรณาการเรียนการสอนกับการทํางานของนักศึกษา (Work- 

integrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative  Education) 

และรูปแบบอื่นในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ได้มาตรฐานและตรงตาม

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา 

แนวทาง 

1) ยกระดับความเป็นผู้นําในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนการสอน

กับการทํางานของนักศึกษา (Work-integrated Learning)  ในรูปแบบสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education)  ให้ได้มาตรฐาน 

2) พัฒนาระบบการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดย

ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม (Stakeholder) ทุกภาคส่วน 
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3) เพิ่มและสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

4) พัฒนาการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาเข้าสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Work-integrated Learning ในรูปแบบอื่น

สําหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ดําเนินงานสหกิจศึกษา 

6) ส่งเสริมกิจกรรมภายหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ทําให้นักศึกษาสามารถ

วิเคราะห์ตนเอง และมีแนวทางเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มี

ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานได้ 

 

มาตรการ 1.4   เสริมสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น  Residential University    

แนวทาง 

1) พัฒนาและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ภายในบริเวณหอพักนักศึกษา  และพ้ืนที่การ

เรียนรู้ (Learning Space)  อ่ืน ๆ ให้สามารถบริการนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมและเอ้ืออํานวยให้นักศึกษาใช้

ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เช่น  การพัฒนาหอพักให้น่าอยู่ และ

เป็นศูนย์เรียนรู้ (Living and Learning Dormitory) การบริการอนามัยและการ

รักษาพยาบาล  การจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา เป็นต้น  

3) จัดกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างจริยวัตร มทส. ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดาํรงชีวิต 

รวมถึงการให้นักศึกษาและบุคลากรมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม  

4) จัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยและความรับผิดชอบต่อ

สังคมโดยให้ความสําคัญแก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  

5) จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และความรับผิดชอบให้เกิดแก่นักศึกษาในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  

 

มาตรการ 1.5  ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของ

คณาจารย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล   

 แนวทาง  

1) พัฒนาคณาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพอย่างน้อยตามกรอบข้อตกลงความ

ร่วมมือเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพคณาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่ง

ประเทศไทย 

2) ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานด้านการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพสูง 

3) ส่งเสริมทักษะการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4) ส่งเสริมทักษะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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5) สนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถในงานหลัก
อย่างต่อเนื่อง 

6) ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
7) สนับสนุนให้คณาจารย์ที่มีผลงานด้านการเรียนการสอนดีเด่นเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคณาจารย์ และเป็น Role Model อย่างครบวงจรแก่คณาจารย์อื่น ๆ 
 

มาตรการ 1.6  ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ ์
เครื่องมือ และแหล่งการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

 แนวทาง 
1) จัดทําและปรับปรุงแผนกลยทุธ์ด้านครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
2) พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตระบบไร้สาย (Wifi Internet) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

3) เพิ่มศักยภาพห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีทรัพยากรสารสนเทศที่
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร  

4) ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและตําราที่มีคุณภาพ ทันสมัย โดยเน้นการสร้างคุณค่า
และให้ความสําคัญทัดเทียมกับการวิจัย โดยการสร้างแรงจูงใจแก่คณาจารย์ใน
การผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม  

5) ส่งเสริมระบบ e-Learning ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
6) ปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อการทบทวนการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ตาม

อัธยาศัยโดยผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อผู้ใช้ 
7) ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้เหน็เปน็

รูปธรรมมากข้ึน 
 

มาตรการ 1.7 สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน   

 แนวทาง 
1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม เป็นหลักสูตรที่มี

ความต้องการสูงตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่าง ๆ ได้แก่  สาขายานยนต์  
สาขาผลิตภัณฑ์ยาง สาขาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาสินค้าเกษตร  สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาสุขภาพ  เช่น  เทคนิคการแพทย์ 
กายภาพบําบัด  เภสัชศาสตร์  ทันตแพทย์  รวมถึงการทบทวนหลักสูตรเดิมท่ี
กําหนดเปิดสอนในช่วงแผนพัฒนา ระยะที่ 10  เช่น  อุตสาหกรรมบริการ 
เทคโนโลยีการพิมพ์  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  วิศวกรรมวัดคุม เทคโนโลยี
อวกาศ เป็นต้น 



   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
 

42 

2) พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยมีความ
พร้อมให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล และรองรับการขยายการรับ
นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  

3) พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honour 
Program)  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อเนื่องได้ถึงในระดับ
ปริญญาเอก  และการเตรียมนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นนักวิจัย 

4) ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในวัฒนธรรมอาเซียน โดยสามารถทํางาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากประเทศในประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี  

5) ส่งเสริมให้มีการกําหนดมาตรฐานความเชี่ยวชาญของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
นักศึกษาให้มากข้ึนสนองตอบความต้องการตลาดแรงงานโดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

6) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูป Modular system ให้มากข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

มาตรการ 1.8    ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยมากขึ้น 

 แนวทาง 

1) ดําเนินการเชิงรุกในการสรรหาผู้ที่มีศักยภาพทางการเรียนให้เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยมากข้ึน โดยเน้นรับนักศึกษาทุกระดับ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

2) พัฒนาและปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาโควตาให้มีความสอดคล้องและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อให้สามารถดึงดูดนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
และ / หรือมีผลการเรียนดีมาศึกษาให้มากข้ึน  

3) จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์นานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตนักวิจัยที่มี
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4) ส่งเสริมผู้มีศักยภาพในการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยจัดหาทุนการศึกษา
ให้พอเพียง 

5) สนับสนุนการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชาวต่างชาติที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับ 

ในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ 

- มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรบัเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
- ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยถูกนําไปใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 
- ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงขึ้นและมีจํานวนมากขึ้น 
- การบริหารจัดการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
- นักวิจัยมีขีดความสามารถสูงขึ้นและมีจํานวนที่สอดคล้องกับการพัฒนางานวิจัย 
- มีงบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการวิจัยอย่างเพียงพอ 

ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังน้ี 
 

มาตรการ 2.1   ส่งเสริมงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของภูมิภาคและของ

ประเทศ 

 แนวทาง 

1) จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการ และสนับสนุน
การดําเนินการของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คลัสเตอร์วิจัยหรือกลุ่มวิจัยให้มีขีด
ความสามารถในระดับชาติและนานาชาติ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับชาติ 
และนานาชาติที่มีอยู่  เช่น  ศูนย์วิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์  ศูนย์วิจัยเซลล์
ตัวอ่อนและเซลล์ต้นกําเนิด และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล เป็นต้น  
รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์วิจัยใหม่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตตามความต้องการของชุมชน 
สังคม และประเทศอย่างต่อเนื่องให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  

3) สนับสนุนให้มีงานวิจัยที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ชาติใน
มิติยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล  (Agenda based Strategy)  และมิติพ้ืนที่ (Area- 
based Strategy) ทั้งในรูปของกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้มากยิ่งขึ้น  

4) สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองปัญหาเร่งด่วนของชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
อาหาร พลังงาน อย่างครบวงจร       

 
มาตรการ 2.2  ส่งเสริมการพัฒนาระบบและกระบวนการสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทาง 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและระบบสารสนเทศด้านการวิจัยในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2) สนับสนุนการบูรณาการการวิจัยและทํางานเป็นทีม  เช่น การจัดกลุ่มวิจัย  
ศูนย์วิจัย  รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านวิจัยและวิชาการ ทั้ง
ภายในและภายนอกให้เข้มแข็งและต่อเนื่องในรูปแบบของการเพิ่ม Collaborative 
Research Program เช่น การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Exchange Researcher)  
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ  (Visiting Professor) เป็นต้น   

3) สนับสนุนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการของสํานักวิชาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

4) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับทางการค้าโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนําไปสู่การใช้ประโยชน์จริง 

5) ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยให้
คล่องตัว เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 

6) สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล รวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

7) ผลักดันวารสารเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นวารสารวิชาการนานาชาติที่ปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลสากล  

 

มาตรการ 2.3  ส่งเสริมขีดความสามารถของนักวิจัย และการเพิ่มจํานวนนักวิจัยให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานวิจัย 

 แนวทาง 
1)   สรรหาผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาที่มี

ความเข้มแข็งให้มากข้ึน โดยเน้นการสนับสนุนทั้งในรูปแบบให้ทุนการศึกษา และ
ทุนวิจัย 

2)   พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและการวิจัยให้มีศักยภาพในการผลิตผลงาน
คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  นวัตกรรม  และทรัพย์สินทางปัญญา  
เป็นต้น  

3)   ทบทวนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัยให้สอดคล้องและเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานวิจัย   โดยการเพิ่มจํานวนคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพด้าน
การวิจัยในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการและจําเป็นให้มากข้ึนโดยเร็ว  

4)   พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มี
ชื่อเสียงทั้งในประเทศและในต่างประเทศ โดยเน้นการดําเนินการอย่างเห็นผล
เป็นรูปธรรม 
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มาตรการ 2.4  สนับสนุนให้มีงบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการวิจัย

อย่างเพียงพอ 

 แนวทาง 

1) สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการ

วิจัยให้เพียงพอ โดยเฉพาะในส่วนที่ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี

ความเข้มแข็ง และเกิดผลงานที่มีคุณภาพมากข้ึน  เช่น  ห้องปฏิบัติการวิจัย  

เครื่องมือ  ครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค เป็นต้น  

2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยแบบบูรณาการ

ให้กับกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยอย่างเหมาะสม  

3) สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

4) สนับสนุนการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ และภาคเอกชนที่จะ

เป็นแหล่งทุนวิจัยสําคัญและเป็นส่วนสนับสนุนสําคัญในการนําผลวิจัยไปสร้าง

ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและ

พัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ เพื่อเป็นที่พ่ึงของสังคม  

เป้าประสงค์ 

- มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นที่พึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- ผลงานของมหาวิทยาลัยสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา 

- มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
- มีเครือข่ายความเชื่อมโยงเพื่อนําผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สังคม  
-    มีผลงานวิชาการที่สอดคล้องความต้องการของสังคมภูมิภาค 

ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังน้ี 
 

มาตรการ 3.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี และการบริการวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

แนวทาง 

1) พัฒนาระบบงานด้านการปรับแปลง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  และ
บริการวิชาการให้มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว ที่เน้นการให้บริการแบบ
บริการเบ็ดเสร็จยิ่งข้ึน  โดยมีเทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลัก ที่ มุ่งเน้นและ
เสริมสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในมิติ
ยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล และมิติพื้นที่  
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2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการสนับสนุนการปรับแปลง  ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ  

3) สนับสนุนการนําผลผลิตจากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปสู่ภาค
ธุรกิจ และภาคการผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และให้มีความสามารถพึ่งพา
ตนเองได้มากยิ่งขึ้น  

4) บูรณาการการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ
วิชาการกับภารกิจอื่น เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรม และมีสัมฤทธิผลมากขึ้น  

5) พัฒนาการให้บริการของสุรสัมมนาคารให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยสามารถรองรับ

การจัดการประชุมสัมมนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการคุณภาพของหน่วยงานให้ได้มาตรฐานสากล 
 

มาตรการ 3.2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงเพื่อนําผลงานวิชาการสู่สังคมที่

มีประสิทธิภาพ 

แนวทาง 

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา   และแก้ปัญหาในรูปแบบ

ต่าง ๆ  เช่น การร่วมแก้ปัญหาในเชิงพ้ืนที่ การทําวิจัยร่วมกับภาคเอกชน  

เป็นต้น 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคเอกชนเพื่อถ่ายโอน

ทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์  

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน 

รวมถึงการเป็นที่พึ่งหรือเป็นเสาหลักของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ  

 

มาตรการ 3.3  ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในบทบาทการเป็น

แหล่งให้บริการด้านการปรับแปลง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และ

การบริการวิชาการ 

แนวทาง 

1) ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาไปทํางานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

2) เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปสู่ภายนอกในเรื่องการเป็นแหล่งให้บริการ

ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการทางวิชาการ 

3) พัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน    

4) พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการ

องค์ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้น 



   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
 

47 

5) ส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคมและ 

แก้วิกฤตของประเทศ 

6) ส่งเสริมการจัดประชุม สัมมนาด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี และการบริการวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

7) ส่งเสริมให้เกิดเสรีภาพทางวิชาการเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในบทบาทการ

เป็นผู้ชี้นําการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 

มาตรการ 3.4   สนับสนุนการนําองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาขีดความสามารถ

ของสังคมภูมิภาค 

แนวทาง 

1) ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ความต้องการที่แท้จริงของสังคมเพื่อการจัดบริการ
วิชาการที่สอดคล้องและช่วยแก้ปัญหาให้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสุด 

2) สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน  

3) เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นโดยการจัดอบรมและให้
ความรู้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของชุมชน  

4) สนับสนุนการบริการวิชาการที่เป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศ เช่น ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม อาหาร และพลังงาน 
เป็นต้น 

5) การเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจต่าง ๆ ในการ
เตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าประสงค์ 

- ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

- การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

- มีระบบบริหารจัดการด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนและ

ท้องถิ่น 

- มีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 

- มีบุคลากรที่มีความสามารถด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เพียงพอ 

 ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังน้ี 
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มาตรการ 4.1  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

 แนวทาง 

1) ส่งเสริมการจดักิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยให้มีความ

หลากหลายและมากขึ้น ทั้งในส่วนของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงการเข้าไปร่วม

กิจกรรมกับชุมชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น  

2) สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่

ดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และภูมิภาค    

 

มาตรการ 4.2   ส่งเสริมการนําองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาเผยแพร่สู่ท้องถิ่น 

 แนวทาง 

1) สนับสนุนและให้ความสําคัญกับการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ตลอดจน

การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

2) พัฒนาห้องไทยศึกษานิทัศน์ให้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมเทคโนโลยีพื้นบ้าน  

3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเผยแพร่ผลงานด้านทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4) ส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมเทคโนโลยีพ้ืนบ้านใน

ระดับชาติ 

5) ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของ

ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้

มากขึ้น 
 

 

มาตรการ 4.3   สนับสนุนทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการทะนุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  

 แนวทาง 

1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการ

สร้างพันธมิตรกับบุคลากรด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและ   

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ 

- มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

- ผู้รับบริการในทุก ๆ ด้านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ใน

ระดับสูง 

- มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   

- มีการประชาสมัพันธ์เชิงรุกมากขึ้นและเห็นผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

- มีบุคลากรที่มีขีดความสามารถและมีศักยภาพสูง 
- มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย  (Happy and Healthy 

Environment) 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 

- มีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสม   

- มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณได้มากขึ้น 

ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังน้ี 

 

มาตรการ 5.1   พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยให้คล่องตัวมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้หลักอัตตาภิบาล 

 แนวทาง 

1) ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ประกาศ และกฎเกณฑ์

ต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีความคล่องตัว 

โปร่งใส และตรวจสอบได้  

2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3) พัฒนาระบบการให้บริการโดยเน้น การลดขั้นตอนการทํางาน และการพัฒนา

ไปสู่การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ  

 

มาตรการ 5.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยให้แพร่หลายให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ประเทศ และ

นานาชาติ 

 แนวทาง 

1) จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนสัมพันธ์โดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจอันดี มีความเกื้อกูลและประสานประโยชน์ร่วมกันกับมหาวิทยาลัย  
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2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการประเมินเพื่อจัดลําดับมหาวิทยาลัย 

(Ranking)  ในระดับชาติและนานาชาติของหน่วยงานที่ดําเนินการจัดลําดับ 

ต่าง  ๆ เช่น  Asian Ranking และ World Ranking 

3) เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ในส่วนของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้บริการของ

มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียง ให้เห็นผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งานนิทรรศการ และ

การจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

มาตรการ 5.3  ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 แนวทาง 

1) ทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัย  

2) วิเคราะห์ปรับโครงสร้างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการบริหารท่ีคล่องตัวและยืดหยุ่น

ข้ึน ตามเกณฑ์ต้นทุนการดําเนินการ 

3) วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากําลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการให้สอดคล้อง

และเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ  

4) ดําเนินการเชิงรุกในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง เข้า

มาร่วมงานกับมหาวิทยาลัย โดยมีจํานวนที่สอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย   

5) สร้างกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับให้มีความเหมาะสม 

เช่น ใช้ระบบ Performance Agreement เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่

ความเป็นเลิศ  

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีขีดความสามารถและ

เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากร

ที่มีผลงานและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย   

7) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความสามารถในด้าน

วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

8) เร่งรัดการนําระบบความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรทุก

ระดับสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

9) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการฯท่ีมีศักยภาพให้มี

ความพร้อม เพื่อก้าวสู่ตําแหน่งที่สูงข้ึน รวมถึงตําแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย 

10) รณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรมีความจงรักและภักดีต่อองค์กร เพื่อสนับสนุน

การพัฒนามหาวิทยาลัย 
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มาตรการ 5.4  สนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสมต่อการดํารงชีวิต

ภายในมหาวิทยาลัย (Happy and Healthy Environment) 

แนวทาง 

1)   เสริมสร้างความม่ันคงในการทํางานให้กับบุคลากร  

2) ปรับปรุงระบบสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตรให้เหมาะสม และ

สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น 

3) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย  เช่น  ดนตรี

และกีฬา เป็นต้น   

4)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยโดยเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตใน
มหาวิทยาลัย โดยการนําหลักการ Happy Workplace ซ่ึงประกอบด้วยความสุข  
8 ประการ  มาปรับใช้ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้มากข้ึน  

 
มาตรการ 5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้นโยบาย  

“มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด” 
 แนวทาง 

1) จัดทําผังแม่บทการใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Land-

use Master Plan) ระยะ 20 ป ี 

2) สนับสนุนให้มีการดําเนินงานตามแผนการดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร

สถานที่และสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

สูงสุดในระยะสั้น 5 ป ี และระยะยาว 10 ป ี 

3) ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัยโดยเน้นหน่วยงาน

ต่าง ๆ ใช้พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน และพลังงานที่สร้างข้ึนใหม่ รวมถึง

การลดการปลดปล่อยและลดภาวะก๊าซเรือนกระจกภายในมหาวิทยาลัย  

4) รณรงค์สร้างจิตสํานึกให้กับบุคลากรและนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย  

5) ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย  โดยเน้น

ดําเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse) และการ

นํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)      

6) ปรับปรุงระบบการจราจรภายในและรอบ ๆ บริเวณมหาวิทยาลัยให้มีความ

เหมาะสมย่ิงข้ึน เช่น  ระบบการขนส่งสาธารณะที่ดี  สถานที่จอดรถที่เหมาะสม  

เป็นต้น    

7) ปรับปรุงความปลอดภัยของอาคารโดยรวมถึงการตรวจสอบอาคาร และการ

เตรียมการเผื่อกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ 
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8) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยในลักษณะของ 

Campus Security ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน    

9) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการให้มีความ

ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานที่กําหนด   

10) บริหารจัดการด้านกายภาพให้ดียิ่งข้ึน มีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม สอด

รับกับการซ่อมแซม (Repairing) การปรับปรุง (Renovation) และการฟื้นฟู (Rehabilitation) 

อาคารและสาธารณูปโภคต่าง ๆ   

11) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรและนักศึกษา 

เช่น การปรับปรุงสวนสุขภาพ  สวนหย่อม  และสวนสาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น  

12) ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 

การปรับปรุงรถบริการส่วนกลางให้ใช้พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน 

มากขึ้น 
 

มาตรการ 5.6  ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 แนวทาง 

1) จัดทําแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่

ดําเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกภารกิจ 
3) พัฒนาส่วนต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยและของหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น  มีระบบคลังข้อมูลแบบแหล่งเดียว  
มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ Enterprise Resource 
Planning (ERP) มีระบบ Integrated Web ที่รองรับการเรียนการสอนให้สมบูรณ์
มากข้ึน เพื่อใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถ
รองรับการประเมินมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก  

4) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

มาตรการ 5.7  ส่งเสริมให้มีการสร้างและการนํานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการมาสนับสนุน 
และปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 แนวทาง 

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้อัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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2) พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ”  
ที่เป็นการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์มากข้ึน 

3) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

4) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

5) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และมีการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในลักษณะการนําความรู้ไปเป็น “ปัญญาปฏิบัติ” 

6) สนับสนุนการจัดการความเส่ียงและการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็ง เพ่ือลดหรือ
กําจัดความเสีย่งให้ครอบคลุมในทุกภารกิจของทุกหน่วยงาน  

7) ส่งเสริมการวิจัยสถาบันในหน่วยงานต่าง ๆ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานมหาวิทยาลัย  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงควรพัฒนางานวิจัยสถาบันให้สู่การจัดการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

8) พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําผลที่ ไ ด้มาปรับปรุงและพัฒนาการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

มาตรการ 5.8 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า และการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ  

 แนวทาง 

1) พัฒนาแนวทางการดําเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ โดยการทบทวนและ

จัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการเงินเพื่อบริหารการเงิน การลงทุนระยะยาว และการ

พัฒนาความสามารถในการหารายได้เพื่อการพ่ึงพาตนเองได้ด้านงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย 

2) นําผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการของแผนงาน โครงการ 

และกิจกรรมต่าง ๆ มาเป็นพ้ืนฐานในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

3) เร่งรัดการบริหารสินทรัพย์และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนในรูป

การเงินและผลตอบแทนในเชิงสังคมที่เป็นรูปธรรม 
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4) ส่งเสริมมาตรการประหยัดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยนํา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

5) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันต่าง ๆ เช่น มสธ. 

และ มวล. เป็นต้น 

 

มาตรการ 5.9    เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี  โดยเฉพาะอย่างย่ิง   

   ในส่วนของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 แนวทาง 

1) จัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารของมหาวิทยาลัยและมีการปรับให้ทันสมัยตลอดเวลา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมเทคโนโลยีสุรนารีในส่วนของ

ศิษย์เก่าให้มีความเข้มแข็ง และมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเกิดผลงานอย่าง

เป็นรูปธรรมมากขึ้น   

3) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาคมเทคโนโลยีสุรนารีให้

เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น 

4) ส่งเสริมการประสานงานร่วมระหว่างสมาคมเทคโนโลยีสุรนารีกับมหาวิทยาลัย

ให้มากขึ้น 

5) รณรงค์และปลูกฝังศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้มีความรักและ

ภาคภูมิใจในสถาบันมากยิ่งขึ้น 
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หน่วยนับ ข้อมูล ค่าเป้าหมาย

เฉลี่ย 3 ปี ระยะ 5 ปี สิ้นสุดปี 2559 

1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่ได้งานทําหรือการ

ประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 89.2 98

(EQA 1: ร้อยละ 100= 5 คะแนน) และ (แผน 11)

2 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผูป้ระกอบการ/ผู้ใช้บัณฑติ 

(ตัวชี้วัดหลัก 1.1.2)

ระดับ 4.0/5.0 4.0/5.0

3 นักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑติศกึษา (ตัวชี้วัดหลัก 1.1.8) ร้อยละ 3.6 8

4 ร้อยละของนักศกึษาที่เป็นชาวต่างชาติ (แผน 11) ร้อยละ 0.5 1.0

5 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปรญิญาตรตีามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศกึษาแห่งชาติ

ระดับ 4.0/5.0 4.0/5.0

(EQA 2:เทยีบกับ Scale 5.0) และ (แผน 11)

6 ค่าที่ลดลงของรอ้ยละการตกออกเฉลี่ยของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรีต่อรุน่เม่ือเทยีบกับปีกอ่นหน้า (เฉพาะสาเหตุ

ด้านผลการเรียน) (แผน 11)

ร้อยละ เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 2.42

ลดลงร้อยละ 1.00 ทุกปี

7 ระดับผลการประกันคุณภาพภายในด้านการจัดการเรยีน

การสอน  (IQA รวม มทส.+สกอ.)

ระดับ 4.46/5.0 4.8/5.0

8 ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาที่มีต่อ

คุณภาพการสอนของคณาจารย์

ระดับ 4.27/5.0 4.4/5.0

(ตัวชี้วัดหลัก 1.1.1) และ (แผน 11)

9 ระดับผลการประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยใีนการ

สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน  (แผน 11)

ระดับ 3.5/5.0 3.8/5.0

10 จํานวนหลักสูตรระดับปรญิญาตรทีี่ได้มาตรฐานและ

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ/หรือในระดับ

อาเชยีน (เป็นนานาชาติ)  (แผน 11)

ร้อยละ 70.4 100

11 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศกึษาใน มทส. ที่มีเกรดเฉล่ีย

ต้ังแต่ 3.00 (แผน 11)

ร้อยละ 75 80

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ตัวช้ีวัด

4.4  ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย

     จากข้อมูลยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ แนวทางการดําเนินการในหัวข้อ 4.3 มหาวิทยาลัยได้

ร่วมกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการกําหนดตัวช้ีวัดหลักของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระดับ
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่สําคัญคือ รายงานผลการประกัน
การศกึษาภายในสถานศกึษาระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2553   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2554  และรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ประกอบกับรายงานประจําปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผลสรุปดังรายละเอียด
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หน่วยนับ ข้อมูล ค่าเป้าหมาย

เฉลี่ย 3 ปี ระยะ 5 ปี สิ้นสุดปี 2559 

ตัวช้ีวัด

12 นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาเม่ือเทยีบกับนักศึกษาทั้งหมด  

(ตัวชี้วัดหลัก 1.1.10)

ร้อยละ 12 20

13 ร้อยละของผลงานของผูสํ้าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโทที่

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

(EQA 3 :ร้อยละ 25 เทา่กับ 5 คะแนน)

ร้อยละ 17.5 26

14 ร้อยละของผลงานของผูสํ้าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอก

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ 50 70

(EQA 4 :ร้อยละ 50 เทา่กับ 5 คะแนน)

15 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ 20 32

(EQA 5 : ร้อยละ 20 เทา่กับ 5 คะแนน)  (แผน 11)

16 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 20 32

(EQA 6 : ร้อยละ 20 เทา่กับ 5 คะแนน) และ (แผน 11)

17 บทความวจัิยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและ

ระดับชาติที่มี Impact Factor  หรือปรากฏในฐานข้อมูล

สากลตามประกาศของ สกว. และ สกอ. และสิทธบิัตรการ

ประดิษฐ์ (นับทุก Application) (ตัวชี้วัดหลัก 2.1.1)

บทความ 200 280

18 ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง (แผน 11)

ผลงาน 10 18

19 จํานวนรางวัลที่ได้รับในระดับชาติ/นานาชาติ รางวัล 12 17

(ตัวชี้วัดหลัก 2.1.6) และ (แผน 11)

20 ระดับผลการประเมินคุณภาพภายในด้านการวจิัย ระดับ 4.91/5.0 5.0/5.0

(IQA รวม มทส.+สกอ.)  และ (แผน 11)

21 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ทําวจัิยต่ออาจารย์

ประจําและนักวิจัยทั้งหมด

ร้อยละ 65 75

(ตัวชี้วัดหลัก 2.1.5) และ (แผน 11)

22 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (IQA 4.3) และ (แผน 11)

บาท 750,000  800,000 (ป ี2557-59)

23 อัตราส่วนของงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

และ/หรือนําไปใชป้ระโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน

จริง (BSC 1.4)

บทความ

 : คน

2.0 : 1 2.3 : 1

24 อัตราส่วนของจํานวนการอ้างอิง (citation) ที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลสากลต่อจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งหมด 

(BSC 1.5.1)

บทความ

 : 

บทความ

0.90 : 1 1.0 : 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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หน่วยนับ ข้อมูล ค่าเป้าหมาย

เฉลี่ย 3 ปี ระยะ 5 ปี สิ้นสุดปี 2559 

ตัวช้ีวัด

                  และการบริการวิชาการ เพื่อการเป็นที่พึ่งของสังคม

25 ระดับผลการประกันคุณภาพภายในด้านการบรกิารวชิาการ ระดับ 5.0/5.0 5.0/5.0

(IQA รวม มทส.+สกอ.)

26 ระดับผลการประเมินคุณภาพภายในด้านการปรับแปลง 

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ระดับ 5.0/5.0 5.0/5.0

(IQA รวม มทส.+สกอ.) และ (ตัวชี้วัดหลัก 4.1.5)

27 จํานวนเครือข่ายที่มีศักยภาพในการนําผลงานวชิาการออก

สู่สังคม (แผน 11)

เครือข่าย 10 18

28 ร้อยละของการนําความรูแ้ละประสบการณจ์ากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนหรือ

การวิจัย (EQA 8 : ร้อยละ 30 เทา่กับ 5 คะแนน)

ร้อยละ 30 45

29 ระดับความสําเร็จในการเรยีนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนหรอืองคก์รภายนอก (EQA 9)

ระดับ 4.0/5.0 5.0/5.0

30 ความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารวชิาการ (ตัวชี้วัดหลัก 4.1.2) ระดับ 4.5/5.0 4.6/5.0

31 ความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารปรับแปลง ถ่ายทอดและ

พัฒนาเทคโนโลยี (ตัวชี้วัดหลัก 3.1.2)

ระดับ 4.5/5.0 4.6/5.0

32 จํานวนผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการจด

ทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบป ี(BSC 2.3.1)

ชิ้นงาน 25 45

33 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารด้านการ

ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม)

ระดับ 4.5/5.0 4.6/5.0

(ตัวชี้วัดหลัก 5.1.2) และ(แผน 11)

34 ระดับผลการประกันคุณภาพภายในด้านการทะนุบํารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม

ระดับ 5.0/5.0 5.0/5.0

(IQA 6.1 มทส.+สกอ.) และ (แผน 11)

35 เครือข่ายด้านศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

(ตัวชี้วัดหลัก 5.1.4 ) และ (แผน 11)

หน่วยงาน 14 20

36 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะ

และวัฒนธรรม (EQA 10)

ระดับ 4 5

37 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของมหาวทิยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ระดับ 3.51 4

(EQA 16 : 3.51  เทา่กับ 5 คะแนน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การส่งเสรมิเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถ่ินและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การบรหิารจัดการที่ด ีมีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของ
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หน่วยนับ ข้อมูล ค่าเป้าหมาย

เฉลี่ย 3 ปี ระยะ 5 ปี สิ้นสุดปี 2559 

ตัวช้ีวัด

38 ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารต่อ

หน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุนหลัก (รวมบริการประสาน

ภารกิจ) (แผน 11)

ระดับ 3.51 3.8

39 ระดับผลการประกันคุณภาพภายในด้านการบรหิารจัดการ 

 (IQA มทส.+สกอ.)

ระดับ 4.35/5.0 5.0/5.0

40 การพัฒนาคณาจารย์ (EQA 14 : ดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น

 6 เทา่กับ 5 คะแนน)

ระดับ 5.8 6.4

41 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ ระดับ รศ.และ

 ศ. ต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด (IQA : รศ. + ศ. มากกว่า

หรือเทา่กับรอ้ยละ 30 เทา่กับ 5 คะแนน)

ร้อยละ 16.8 26

42 อาจารย์ประจําที่มีวุฒปิรญิญาเอก (IQA) ร้อยละ 80 84

(ตัวชี้วัดหลัก 1.1.12)  (แผน 11)

43 ระดับผลการประเมินคุณภาพของบริการสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่จําเป็น เชน่ การบริการอนามัยและการ

รักษาพยาบาล  การจัดบริการและสนามกีฬา (แผน 11)

ระดับ 3.58 * 4.2

44 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ (MIS) 

(IQA 7.5) และ (แผน 11)

ระดับ 4 5

45 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวทิยาลัย

ระดับ 4.32 4.5

46 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  (IQA 8.1) ระดับ 5 5

47 ระดับการปอ้งกันความเส่ียงด้านการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธผิล (ตัวชี้วัดหลัก 8.1.3)

ระดับ 4.5/5.0 4.7/5.0

48 ประสิทธภิาพของระบบควบคุมภายในและการบรหิารความ

เส่ียง (BSC 8.1.3)

ระดับ 5 5

49 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ (IQA 7.2) ระดับ 5 5

  

           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี ปีการศกึษา 2551 และปกีารศกึษา 2552  

           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปงีบประมาณ พ.ศ.2553

หมายเหตุ  - ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดตามมิติ BSC  เป็นข้อมูลจากรายงานการติดตาม ตรวจสอบ

                - ตัวชี้วัด EQA  เป็นข้อมูลจากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

                - ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ IQA  เป็นข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง

       * จากผลการประเมินความพึงพอใจการให้บรกิารตามระบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" ในส่วนที่เกี่ยวข้อง



 

 

 

 

บทที่ 5    

การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสู่การปฏิบัติ 
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บทที่ 5 

การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสูก่ารปฏิบัติ 
 

5.1  ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 

 การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)  และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-

2559) จะถูกมอบหมายและถ่ายทอดจากระดับมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับสํานักวิชา ศูนย์ สถาบัน และ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยจะถูกเชื่อมโยงกันเป็นแผนพัฒนาของหน่วยงานในช่วง 

พ.ศ. 2555-2559  ซ่ึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการดําเนินการแบบ Top-down ในขณะเดียวกัน หน่วยงาน

ระดับฝ่าย ส่วน และสาขาวิชาจะนํากรอบแนวคิดที่สํานักวิชา ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัด

สํานักงานอธิการบดีได้จัดทําข้ึนประกอบการจัดทําแผนของหน่วยงาน  ดังนั้น การขับเคลื่อนแผนฯ จึงมี

หลายระดับดังน้ี 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี  (พ.ศ. 2555-
2564) 

2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11  (พ.ศ. 2555-2559) 
3. แผนพัฒนาสํานักวิชา ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
4. แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานต่าง ๆ 

 ซ่ึงแผนฯ ข้างต้นที่กล่าวมาน้ีจะต้องมีการดําเนินงานที่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลกั 

1. ความเป็นหนึ่งเดียว (Unity) โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
2. มีเป้าประสงค์หลักและตัวช้ีวัดหลักที่จะมุ่งไปทางเดียวกัน โดยเป้าประสงค์ย่อยและ

ตัวชี้วัดย่อยอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน  
3. มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เหมาะสมรองรับ  
4. มีผู้รับผิดชอบหลัก มีกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน  
5. มีการกําหนดแหล่งที่มาของทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจน เช่น บุคลากร งบประมาณ 

และเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ เป็นต้น  
 

 ความสําเร็จของการขับเคล่ือนการจัดทําแผนฯ และการดําเนินการตามแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น

รูปธรรมน้ัน เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดทาํแผนที่ดี 
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5.2  การติดตามและประเมินผลแผน 

 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําปีตามตัวช้ีวัดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ตาม

ข้อตกลงที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัย (Performance Agreement) ที่มี “ความไวและความถูกต้องสมบูรณ์” ต่อ

การวัดให้สูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน บนพ้ืนฐานของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้  ซ่ึงข้อมูล

ดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในหลายด้านของหน่วยงาน ของหน่วยงานต้นสังกัด และของมหาวิทยาลัย 

เช่น ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่สาม ของ สมศ. ในปีการศึกษา 2554-2558 การบริหารจัดการความ

เสี่ยง การตรวจสอบภายในและภายนอก  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจําปี และการ

เทียบเคียงสมรรถนะ และการจัดอันดับต่าง ๆ  รวมถึงการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool: PART) จากนโยบายของรัฐบาลที่

จัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และการจัดสรรงบประมาณต้องเหมาะสม

สอดคล้องกับผลงานที่สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้เป็นไปตามที่กําหนด ซ่ึง PART เป็น

เครื่องมือที่ช่วยในกระบวนการจัดการงบประมาณ และให้การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล คุ้มค่าที่สุด เป็นต้น 

จากน้ัน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมข้ึนไปใช้วัดในระดับหน่วยงานที่ใหญ่ข้ึนคือ สํานักวิชา ศูนย์ 

สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัย 

(Performance Agreement) และนําไปใช้ประโยชน์ 

สุดท้าย มหาวิทยาลัยจะทําการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ประโยชน์ตามกระบวนการ Plan-Do-

Check-Act (PDCA)   เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ๆ และสาธารณชน และเพ่ือ

รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป 
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ตารางแสดงการติดตามและประเมินผลทั้งภายในและภายนอกแบบบูรณาการ 

เรื่องที่ประเมิน ลักษณะการติดตามและ

ประเมินผล 

ผลการประเมิน ผู้ดําเนินการหลัก 

1.  การปฏิบัติตาม 

    นโยบายและแผน 

1.1   การติดตามผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบติัการประจําป ี

รายไตรมาส 

 

1.2   การติดตามตรวจสอบ 

และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัย รายครึ่งป ี

 

1.3  สรุปผลการดําเนินการ

ประจําปี 

1.1   รายงานการติดตามผล

การดําเนินการตามแผน 

รายไตรมาส และราย

ปีงบประมาณ 

1.2  การติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยรายครึ่งปี 

และรายปีงบประมาณ 

1.3  รายงานประจําป ี

 

1.1  ส่วนแผนงาน 

 

 

 

1.2 สํานักงาน 

 สภามหาวิทยาลัย 

 

 

1.3  ส่วนแผนงาน 

2. การปฏิบัติงาน    

2.1  ระดับบุคคล 

 

2.1.1 การประเมินผลการ  

ปฏิบัติงานของบุคลากร   

รายภาคการศึกษา 

2.1.1   รายงานผลการ  

   ปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

2.1.1  ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

 

2.2  ระดับหน่วยงาน 

 

2.2.1 การติดตามตรวจสอบ  

การปฏิบัติงานของ  

หน่วยงานให้เป็นไป  

ตามนโยบายและ   

ระเบียบข้อบังคับ 

2.2.2 การวิเคราะห์ความ 

เสี่ยงของหน่วยงาน 

 

2.2.1   รายงานผลการ

ตรวจสอบของหน่วย

ตรวจสอบภายใน 

 

 

2.2.2  รายงานการบริหาร

จัดการความเสี่ยงของ

หน่วยงาน 

2.2.1  หน่วยตรวจสอบ  

ภายใน 

 

 

 

2.2.2  ฝ่ายวิชาการ 

 

2.3  งบประมาณ 

การเงิน และบัญช ี

2.3.1 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 

 

2.3.2 สอบบัญชี 

2.3.1  รายงานงบการเงิน 

 

2.3.2  รายงานตรวจสอบ     

งบการเงินของ      

หน่วยตรวจสอบภายใน 

2.3.3  รายงานตรวจสอบ     

งบการเงินของ

สํานักงานการ     

ตรวจเงินแผ่นดิน 

2.3.1 ส่วนการเงินและ

บัญช ี

2.3.2 หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

 

2.3.3 สํานักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน 
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เรื่องที่ประเมิน ลักษณะการติดตามและ

ประเมินผล 

ผลการประเมิน ผู้ดําเนินการหลัก 

  2.3.4 รายงานการวิเคราะห์

ระดับความสําเร็จของ

การดําเนินงานจากการ 

ใช้จ่ายงบประมาณของ

หน่วยงานภาครัฐ (PART)

2.3.4 สํานักงบประมาณ 

3. การปฏิบัติภารกิจ 

 

3.1 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของ

การวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

3.2 การประเมินผลการสอน

ประจําภาคการศึกษา 

 

3.3 การประเมินตนเองของ

มหาวิทยาลัย สํานักวิชา

ศูนย์  สถาบัน สาขาวิชา

ส่วน สถาน และหน่วยงาน

ย่อยอื่น ๆ 

 

3.4 การประเมินคณุภาพ

การศึกษาโดย สมศ. 

3.1 รายงานผลการประเมิน

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ 

 

 

3.2 รายงานผลการ

ประเมินผลการสอน

ประจําภาคการศึกษา 

3.3 รายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ของ

หน่วยงาน และรายงาน

การประกันคณุภาพ

การศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

3.4 รายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกของ

สถาบันอุดมศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการ

รับรองมาตรฐานและ

ประเมินคณุภาพ

การศึกษา (สมศ.) 

3.1  งานวิจัยสถาบันและ

สารสนเทศ  

ส่วนแผนงาน 

 

 

3.2  ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 

 

3.3  ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 

 

 

 

 

3.4  ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

1    คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

พ.ศ. 2555-2564 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

2   ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

3 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ กระทรวง  

     และมหาวิทยาลัย 

4   ข้อเสนอแนะ/ความคาดหวังของประชาคมภายในและ

ภายนอกที่มีต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
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ภาคผนวก  2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

ตารางที่ 1 :  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

บุคลากร บุคลากร 
S1  คณาจารยม์ีคุณวุฒิสูง มีความรู้ความสามารถ            

มีศักยภาพ มปีระสบการณท์ี่หลากหลายเป็นประโยชน์
ต่อการบูรณาการความรูเ้พื่อการเรียนการสอนการ
วิจัย และการบริการวิชาการ โดยคณาจารยไ์ด้รับ
การยอมรับทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ (1) (2) (5) 
(แผน 10) 

W1 ในภาพรวมนักศึกษาปริญญาตรียังมีศักยภาพ   
ที่ค่อนข้างต่ํากว่าเกณฑ์ มีวุฒิภาวะไม่เพียงพอ 
ทําให้นักศกึษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
สําเร็จการศึกษาช้ากว่ากําหนด และตกออก     
ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง (2) 

S2 บุคลากรสายปฏิบัติการมีความรู้ความสามารถ        
ที่พร้อมสนับสนุนภารกิจหลักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (แผน 10) 

W2 จํานวนคณาจารย์บางหลักสูตรยังไม่สอดคล้อง
กับภาระงาน และยังขาดคณาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (แผน 10) 

S3 บัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมี
ความสามารถ ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต      
มีอัตลักษณ์และแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน (2) 

W3 บุคลากรสายปฏิบัติการฯ บางส่วนต้องการ
พัฒนาทักษะด้านการวจิัย ด้านการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล และภาษาต่างประเทศ 
(แผน 10) 

S4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและ             
มีศักยภาพในการวิจัยสูง (แผน 10) (QA) 

W4 คณาจารย์บางส่วนยังขาดทักษะการถ่ายทอด
การเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (QA) 

S5 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผูน้ําสูง และให้
ความสําคัญต่อการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ     
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

W5 จํานวนนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษายัง           
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (แผน 10) 

S6 บุคลากรมีความรักและความภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย 

W6 นักศึกษาบางส่วนมีทักษะภาษาต่างประเทศ   
อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ 

 W7 นักศึกษาบางส่วนขาดคุณลักษณะบัณฑิตที ่      
พึงประสงค์ที่ครบถ้วน ทําให้เกิดปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับนักศกึษาจํานวนมาก 

การเงินและงบประมาณ การเงินและงบประมาณ 
S7  มหาวทิยาลัยมกีองทุนสนับสนุนการวจิัยอยูใ่น     

ระดับดมีาก ทัง้ในดา้นงบประมาณ จํานวนการใหทุ้น
และความหลากหลายของการสนับสนุนทุน (1) 

W8 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณที่จํากัด ทําให้         
ไม่สามารถดําเนนิการตามแผนปฏบิัติการได้     
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แผนแม่บทเทคโนโลยี
และสารสนเทศ (ICT)  แผนซ่อมแซม ดูแล 
บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค 
และแผนโครงการเขียวสะอาด เป็นต้น   
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จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

S8 มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาที่สนับสนุนนักศึกษา
ในสัดส่วนที่สูง มีการกระจายทุนแก่นักศึกษา           
ทุกกลุ่มมีความหลากหลายและเหมาะสมแก่
นักศึกษา (4) 

 
 
 

การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ 
S9 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ         

มีการบริหารจัดการที่เป็นอสิระ มีความคล่องตัว      
และมีเสรีภาพทางวิชาการ (แผน 10) (QA) 

W9 มหาวิทยาลัยดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
ที่ยังไม่เห็นผล ทําให้มหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง โดยมีผลกระทบที่สําคัญคือ    
ไม่สามารถดึงดูดนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มากนัก ยังไม่ได้รับ      
การยอมรับจากสังคมในบางเรื่อง และ             
ขาดความเช่ือมโยงกับองค์กรภาครัฐ               
ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม 

S10 มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ฯ แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ  และแผนปฏิบัติการประจําปีที่เป็น
รูปธรรม สามารถนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง   (แผน 10) (QA) 

W10 แนวทางการสร้างรายได้ ช่ือเสียงจาก
ทรัพย์สิน และสินทรัพย์ที่มีในปัจจุบันยัง      
ไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม (5) 

S11   มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สหกิจศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน การสนับสนุนการวจิัย
ระดับปริญญาตรี และมีการสนับสนุน  Living and 
Learning Center ไปพร้อมกันด้วย (1) (แผน 10) 

W11 หลายหน่วยงานยังไม่มีการนําผลการ
ประเมินที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การนํา
ผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (1) 

S12 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นภารกิจหลัก
ที่ชัดเจน (แผน 10) 

W12  มหาวิทยาลัยยังขาดระบบและกลไกในการ
ทํางานศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทําให้ศิษย์เก่าที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยยังมีจํานวนน้อย 

S13 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้หลักการ
บริหารแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ”     
(แผน 10) (QA) 

 

S14  มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยที่มีระบบ
บริหารงาน ที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพสูง 
(แผน 10) (QA) 

 

S15  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศกึษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม (5) 
(แผน 10) 
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จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

S16 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการที่

หลากหลาย เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา   

ทุกระดับของหน่วยงาน การติดตาม ตรวจสอบ   

และประเมินผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย

โดยสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยมกีารดําเนินการ

ตามระบบ PDCA ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม (QA) 

 

S17 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการเรียนการสอน    

และระบบสนับสนุนดา้นบัณฑิตศกึษาที่ม ี   

คุณภาพสูง (แผน 10) 

 

S18 มหาวิทยาลัยมีระบบการถ่ายโอนงานบางส่วนให้

ภาคเอกชนดําเนินการ ซึ่งช่วยลดภาระในการ

บริหารได้เป็นอย่างดี (แผน 10) 

 

อุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารสถานที่ อุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารสถานที่ 

S19 มหาวิทยาลัยมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็น

โครงสร้างพื้นฐาน (4) 

W13 อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคบางส่วน

ของมหาวิทยาลัยถูกใช้งานเป็นเวลานาน 

ต้องการการดูแล และบํารุงรักษาเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งจะเป็นภาระด้านงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย (4) 

S20 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค   

และสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่ด ี(4) 

W14 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยยังไมส่มบูรณ ์ขาดการเช่ือมโยง 

ไม่สามารถรองรับและสนับสนุนภารกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยได้อย่างกว้างขวางและเต็ม

ศักยภาพ (1) (2) 

S21 มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดและสาธารณูปโภคที่

สนับสนุนการเรียนรู้และการเรียนการสอนที่ดีที่สุด

แห่งหนึ่งในประเทศ 

W15 ครุภัณฑ์ด้านการเรียนการสอนและด้านการ

วิจัยบางประเภทหมดอายุการใชง้านชํารุด 

และล้าสมัย (4)  

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

S22  มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนของผลงานวิจัยมี

คุณภาพสูงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  

ในระดับสูง 

 

S23 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยพัฒนาที่นําไปใช้ได้จริง

จํานวนมาก 
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ตารางที่ 2 :  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โอกาส (O) ภัยคุกคาม (T) 

การเมือง การเมือง 

O1 นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการนําวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่สําคัญ

ของประเทศ เช่น พลังงาน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

อาหาร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัย

เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

T1 รัฐบาลมีแนวโน้มในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

มหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่ลดลง ซึ่งจะทําให้

มหาวิทยาลัยต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น 

O2 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อผลติ

และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศ

เป็นเศรษฐกิจฐานความรู้และแข่งขันกับนานาชาติได้ 

(8) 

T2 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบายในการแข่งขันเพื่อให้ได้มา

ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกระดับที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อใน

แต่ละสถาบันที่ รุนแรงมากขึ้น  ทําให้นักศึกษาที่มี

ศักยภาพสูงเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยลดลง (9) 

O3 ชุมชน สถานประกอบการ และองค์การปกครอง    

ส่วนท้องถิ่นมีความต้องการในด้านการปรับแปลง 

ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ     

การบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

T3 หน่วยงานรัฐบาลบางส่วนยังขาดความเข้าใจในระบบ

บริหารจัดการของมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ ทําให้

การติดต่อประสานงานยังขาดความคล่องตัว (9) 

O4 ธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อาหาร 

และสุขภาพ เป็นต้น มีความต้องการความช่วยเหลือ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น 

เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ก่อให้เกิดเกณฑ์และ

มาตรฐานทางการค้าและอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นใน      

เวทีโลก 

T4  นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเปิดสอนในบาง

หลักสูตร เช่น แพทยศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ เป็น

ต้น แตย่ังไม่มีความชัดเจนในการสนับสนุนงบประมาณ อาจ

สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินการของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

(9) 

O5 รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการดําเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษาแบบมุ่งเป้าหมายมากขึ้น เช่น 

โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โครงการ

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ เป็นต้น 

T5   มีการเปลี่ยนแปลงระบบการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทําให้เกิดความสับสนในการรับนักศึกษา 

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ 

O6 ภาวะโลกาภิวัตน์ (Globalization) เช่น WTO AEC และ

ภาวการณพ์ลิกฟื้นของเศรษฐกิจอย่างตอ่เนื่อง 

ก่อให้เกิดความต้องการกําลังคนทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

ในบางสาขา  เช่น สาขายานยนต์ สาขา

อิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา

สุขภาพ โดยเฉพาะแพทยศาสตร์ เป็นต้น 

T6   ภาวะโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการแข่งขันสูงในเวทโีลก         

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและ

มหาวิทยาลัย 
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โอกาส (O) ภัยคุกคาม (T) 

สังคมและวัฒนธรรม สังคมและวัฒนธรรม 

O7  สังคมและสถานประกอบการยอมรับและเชื่อมั่นใน

ศักยภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมากขึ้น (3) 

T7   สัดส่วนจํานวนเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มลดลงส่งผล    

ต่อจํานวนวัยการศึกษาลดลงตามไปด้วย (9) 

O8  สังคมไทยให้การยอมรับในการศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้

ผู้ปกครองสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าเรียนทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น 

T8   ผู้ประกอบการบางรายที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบ

มหาวิทยาลัยขาดคุณธรรมและจริยธรรม  โดยมุ่งหา

ผลประโยชน์จากนักศึกษาในหลากหลายทาง เชน่       

การเปิดสถานบันเทิง ร้านเกมส์ เป็นต้น โดยไม่กระทํา

ตามที่กฎหมายกําหนด 

O9  บัณฑิตปริญญาตรีมีค่านิยมที่เรียนในระดับ

บัณฑิตศึกษามากขึ้น 

T9   ค่านิยมของสังคมไทยยังยึดติดอยูกั่บสถาบันการศกึษา

เก่าและมีชื่อเสียง ทําให้ผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้

บุตรหลานเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาใหม่มากนัก 

เทคโนโลยี เทคโนโลยี 

O10  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วก่อให้เกิด     

ความต้องการด้านการบริการวิชาการที่เกี่ยวขอ้ง

จํานวนมาก เชน่ การฝึกอบรม การสัมมนา เป็นต้น  

T10  เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทําให้ปรับตัว

ยากในบางกรณี เชน่ การขยายความเร็วของระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ต้องการงบประมาณสนับสนุน

จํานวนมาก 

 T11 อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มีความล้าสมัยเร็ว 

 

หมายเหตุ : 

(1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

(2) ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

(3) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 10 

(4) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) 

(5) ผลการประเมินคณะกรรมการติดตามประเมินผลสภามหาวิทยาลัย 

(6) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรายงานผลการตรวจสอบ 

การเงิน และรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

(7) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

(8) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(9) กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา 15 ปี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(10) การระดมความคิดเห็นจากเจ้าภาพหลักในแต่ละภารกิจ 
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ภาคผนวก 3  ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ กระทรวงและมหาวิทยาลัย 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :

ยุทธศาสตร์การสร้างความ

เป็นธรรมในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน

สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 

ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความสมดุลและมั่นคงของ

อาหารและพลงังาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 

ยุทธศาสตร์การสร้าง

เศรษฐกิจฐานความรู้และ

การสร้างปัจจัยแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

มาตรการ  1.1(4)  1.2(1)  

2.3(2)  2.3(3)  4.2(1)   

มาตรการ  3.2(1)  3.2(4)  

3.5(1)  3.5(3)   4.1(1)    

4.1(2)   4.2(4)  6.5(1)   

6.5(2)   6.2(2)    

มาตรการ  1.3(2)  3.2(3)  

3.2(5)  3.2(6)  3.2(9)  3.3(6)  

3.4(1)   3.4(3)  3.4(5) 3.5(2)   

3.5(4)  3.6(4)  4.2(3)  4.3(6)   

4.5(2)  4.6(2)  6.1(2)  6.2(3)  

6.3(2)  6.5(4)  6.5(5)    

มาตรการ 1.3(3)  2.2(4)  

6.2(1) 

มาตรการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษามี

คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

มาตรการ 1.1  มาตรการ 1.2  

มาตรการ 1.3  มาตรการ 1.4  

มาตรการ 1.5  มาตรการ 1.6  

มาตรการ 1.7  

ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้าง           

ขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

มาตรการ 2.1 มาตรการ 2.2 

มาตรการ 2.3 มาตรการ 2.4 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การเสริมสร้างขีด

ความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด

และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ

วิชาการ เพื่อการเป็นที่พึ่งของสังคม 

มาตรการ 3.1 มาตรการ 3.2 

มาตรการ 3.3 มาตรการ 3.4 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การส่งเสริมเผยแพร่  

ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มาตรการ 4.1 มาตรการ 4.2 

มาตรการ 4.3 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การบริหารจัดการที่ด ี

มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาล

และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 5.1 มาตรการ 5.2 

มาตรการ 5.3 มาตรการ 5.4 

มาตรการ 5.5 มาตรการ 5.6 

มาตรการ 5.7 มาตรการ 5.8 

มาตรการ 5.9 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 

ยุทธศาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

มาตรการ 4.2(2)   
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง กระทรวงศึกษาธิการ 

กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1. การผลิตและพัฒนา 

   กําลังคนตามความ 

   ต้องการของประเทศ 

2. การสร้างขีดความ  

    สามารถในการ 

    แข่งขันของประเทศ 

3. การปฏิรูประบบการ 

    บริหารจัดการใน 

    ระบบอุดมศึกษา 

4. การพัฒนาอุดมศึกษา 

    เป็นส่วนหนึ่งในการ 

    สร้างความสมดุล         

    ในสังคม 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูป

อุดมศึกษารอบสอง 

1.1  ผลิตกําลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ   

1.2 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้บนฐานการทํางานในภาคการผลิต 

1.3 เน้นการศึกษา Liberal Arts Education ในมหาวิทยาลัย 

1.4 …………………… 

1.5 …………………… 

1.6 พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และ 

     บุคลากรทางการอุดมศึกษา 

2.1  พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเป็น 

     ประชาคมอาเซียน 

2.2 พัฒนาอุดมศึกษาไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษา 

      ของภูมิภาค 

2.3  …………………… 

2.4  ยกระดับ ม/ส ที่มีความพร้อมเป็น ม. วิจัยแห่งชาติ 

2.5  ส่งเสริมการวิจัยใน ม/ส เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้  

      รวมท้ังวิจัยเชิงระบบ 

2.6 นําแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการ 

      วิจัยและพัฒนา 

3.1 ประกาศ พ.ร.บ. อุดมศึกษา 

3.2 ปรับโครงสร้างคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น  

      Higher Education Commission 

3.3 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา 

3.4 …………………… 

3.5 สร้างวัฒนธรรมอุดมศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3.6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา 

3.7 สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาทํางานในลักษณะ                

      เครือข่ายวิจัยเชิงระบบ 

3.8 …………………… 

3.9 …………………… 

3.10 …………………… 

4.1 กําหนดให้อุดมศึกษาเป็นองค์กรที่รับผิดชอบสังคม 

4.2 พัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม 

4.3 …………………… 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ในระดับชาติและนานาชาติ 
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ภาคผนวก 4 ข้อเสนอแนะและความคาดหวังของประชาคมภายในและภายนอก 

ที่มีต่อการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 จากการนําข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาประมวลและพิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์       

5 ด้าน พบว่า มีข้อเสนอแนะและความคาดหวังที่จะใช้จัดทําแผนงานโครงการ และกิจกรรม เพื่อเสริม      

จุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนและปัญหาที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในตาราง 

ประเด็น ข้อเสนอแนะและความคาดหวัง 

1. ด้านวิชาการและกิจการ 

นักศึกษา 

บุคลากร 

1) มีคณาจารย์จํานวนเพียงพอเพื่อรองรับการเรียนการสอนของ

จํานวนนักศึกษา 

2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา และสถาบันสู่องค์กร   

แห่งการเรียนรู ้

3) คณาจารย์มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์เสริมและต้องมีการวางแผนการสอนเพื่อพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา  

4) ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐานการ

พึ่งตนเองทางวิทยาการสมัยใหม่  โดยเร่งผลิตนักวิจัยใน

สาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและของ

สังคมไทย 

5) นักศึกษาและคณาจารย์สามารถก้าวทันเรื่องวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอยู่เสมอ มีทักษะความเป็นสากลเพื่อการ

แข่งขันได้ในประชาคมโลก 

6) นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึง

ประสงค์  มีความรู้และมีทักษะความสามารถในวิชาการและ

วิชาชีพ สําเร็จการศึกษาตามกําหนด ได้งานทํา และได้

เงินเดือนตามเกณฑ์ 

7) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้

ได้ด้วยตนเองและมีทักษะในการวิจัย 

8) สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีความสัมพันธ์และ        

รู้จักกันมากข้ึนและบุคลากรควรเปิดโอกาสและให้การ

สนับสนุนกิจการของนักศึกษา 
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9) นักศึกษาได้รับประโยชน์ และมีประสบการณ์ในการแข่งขัน

กีฬา รวมทั้งต้องการให้กีฬาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

10) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ (TQF) 

การเงินและงบประมาณ 
1) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมและตรวจสอบ

ติดตามได้ 
2) จัดงบประมาณให้เพียงพอสําหรับครุภัณฑ์และอุปกรณ์

การศึกษา 
3) มีการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่หลากหลาย 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วย
ผลักดันวิสัยทัศน์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 

การบริหารจัดการ 
1) พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้

นักเรียนและนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงขึ้นเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น 

2) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยนําระบบ
สนับสนุนที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ 

3) มีระบบพัฒนานักศึกษาให้เก่ง ดี มีความสุข และมีระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง 

4) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ  เช่น  e-Learning System, 
Multimedia Courseware, e-Student  e-Alumni  เป็นต้น 

5) ผลักดันให้สถานพัฒนาคณาจารย์เป็นต้นแบบของการพัฒนา
บุคลากรด้านการเรียนการสอนของประเทศ  

6) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมและมีการใช้
กระบวนการจดัการความรู้ในการดําเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบัน 

7) มีแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ และแผนปฏิบัติการที่
ชัดเจนในการจัดการความรู ้

8) มหาวิทยาลัยควรเข้มงวดเรื่องระเบียบการแต่งกายของ
นักศึกษา 
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9) มหาวิทยาลัยควรกําหนดเกณฑ์มาตรฐานคัดเลือกนักศึกษา
เข้าเรียน ให้สูงมากกว่าในปัจจุบัน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณภาพมากยิง่ขึ้น  

10) การจัดทําเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ควรให้ความสําคัญภาค
ภาษาอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ   

11) การบริหารจัดการเกีย่วกับการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ 
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ควรให้บริการอย่างทัว่ถึง เพียงพอ และ
พร้อมสําหรับการใช้งาน 

12) มหาวิทยาลัยมีวิชาการที่พัฒนาไปพร้อมกับผู้เรียน  มีวิชาการ
ที่เข้มแข็งและเป็นแนวหน้าของเอเชีย   

13) มหาวิทยาลัยควรมีการดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องต่าง ๆ 
อย่างเคร่งครัด 

อุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารสถานที่ 

1) มหาวิทยาลัยควรจัดเรื่องที่พัก สถานที่พักผ่อน  สร้างแหล่ง
บรรยากาศที่ส่งเสริมความรู้ สําหรับการอ่านหนังสือ และ
ค้นคว้าให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา  

2) การจัดสถานทีส่ําหรับใช้แข่งกีฬาควรทําการแยกประเภท     
ให้ชัดเจน มีความเหมาะสม และมีอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ   

3) อาคารสถานที่  อุปกรณ์เครือ่งมือเมื่อมีการชํารุดหรือไม่
สามารถใช้การได้ ควรมีการแก้ไขโดยด่วน และควรมีการ
ติดต่อสื่อสารบุคลากรท่ีรับผิดชอบในส่วนนั้นให้ทันท่วงที    
เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้  เช่น  แสงสว่าง          
ไม่เพียงพอ เป็นต้น 

4) ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีอยู่ให้ดียิ่ง  เช่น  
ระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัย  

5) มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนทีท่ันสมัย  รวมทั้งควรมีการ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้สําหรับการเรียน
การสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างสม่ําเสมอ 

6) พัฒนา Learning Space ให้มีความพอเพียงและเข้าถึงได้
ตลอดเวลาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
ร่วมกันของนักศึกษา 
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อื่น ๆ 
1) พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ ควบคู่ไป

กับการพัฒนาบุคลากรให้มีการเพิ่มพูนความรู้โดยไม่มีเงื่อนไข 
2) สร้างวัฒนธรรมองค์การที่เห็นคุณค่าของความรู้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในองค์กร  
3) ต้องการให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของระบบประเมิน      

การเรียนการสอน   
2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม บุคลากร 

1) สรรหาและพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการ

ของมหาวิทยาลัย จัดให้มีเมธีวิจัยอาวุโสและนักวิจัยอาวุโส    

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อที่อาจารย์และ

นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงเพื่อสร้างเครือข่ายได้ง่ายขึ้น 

2) สนับสนุนบุคลากรในการสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับ

สถาบันทั้งในและนอกสถาบัน     

3) สนับสนุนให้บุคลากรสายปฏิบัติการฯ มีการวิจัยพัฒนา           

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

4) จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัยให้กับผู้ที่สนใจ รวมท้ังเพื่อเผยแพร่

ผลงานวิจัย เพื่อเป็นการต่อยอดให้ผู้ที่สนใจได้พัฒนาตนเอง 

5) คณาจารย์มีความสามารถในการวิจัยที่ดีเลิศ 

6) เผยแพร่ผลงานการวิจัยแก่นักศึกษาและผูส้นใจ  และสร้าง

นวัตกรรมจากการวิจัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงง่าย      

มากข้ึน 

การเงินและงบประมาณ 

1) มีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาอุปกรณ์ และสนับสนุน

โครงการวิจัย 

2) จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซ้ือเครื่องมือทําวิจัย และซ่อมแซม

อุปกรณ์วิจัยทีมี่อยู่เดิม 

3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเชิงเครือข่ายโดยเฉพาะ

กับต่างประเทศ 

4) การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยควร

สนับสนุนงบประมาณในส่วนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ           

ครุภัณฑ์ทดแทนควรมีการจัดงบประมาณให้ เพื่อให้สามารถ

จัดการเรียนการสอนนักศึกษาและวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง  
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5) มีงบประมาณสําหรับสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยและ

นวัตกรรมให้กบัคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจได้

ทํางานวิจัยมากขึ้น 

การบริหารจัดการ 

1) มีแนวนโยบายสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถทํางานวิจัยได้

อย่างเต็มที่  เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั

แห่งชาติ  เช่น  การแบ่งกลุ่มคณาจารย์ออกเป็นกลุ่มเน้นสอน 

กลุ่มเน้นบริหาร  และกลุ่มเน้นวิจัย เพื่อเป็นการใช้บคุลากร

ตามความถนัดและความสามารถ และส่งเสริมแต่ละบุคคล

ตามแนวทางที่ถนัด โดยให้ความสําคัญเท่าเทียมกัน 

2) สร้างระบบการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการ

จัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม 

3) มีผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม และควรนําเผยแพร่       

สู่สาธารณชนให้เป็นที่เป็นที่รู้จักและเกิดประโยชน์จริงในการ

นําไปปฏิบัติ 

4) นําระบบ Career Path ของนักวิจัยลงสู่การปฏิบัติที่เห็นผล

เป็นรูปธรรมโดยมีการวิเคราะห์อัตรากําลังและการจัดทํา

ข้อตกลง การปฏิบัติงานที่เหมาะสม พร้อมท้ังสร้างแรงจูงใจ  

ที่เหมาะสม 

5) ให้ความสําคัญของการวิจัยที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม 

และประเทศเทียบเท่ากับการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

6) สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสนับสนุนการวิจัย

ให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน เช่น การใช้ระบบ ICT ในการบริหารงานวิจัย

มากขึ้น มีระบบฐานข้อมูลการวิจัยที่สมบูรณ์ มีการสร้างคลัง

ความรู้ด้าน  การวิจัย และมีระบบการเผยแพร่ผลงานการวิจัย

ที่เข้าถึงทกุภาคส่วน 

7) สนับสนุนให้นักวิจัยมีการพฒันาการบริหารจัดการวิจัย     

อย่างมืออาชีพ ทํางานได้สมบูรณ์ และเสร็จทันเวลา 

8) เผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่แพร่หลายเพื่อการต่อยอด  
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อุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารสถานที่ 

1) พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ ควรมีการนําการจัดการและ

ควรแยกพ้ืนทีห้่องปฏิบัติการปริญญาตรีพื้นฐานกับ

ห้องปฏิบัติการงานวิจัย 

2) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ให้เพียงพอทันสมัย และ

เหมาะสมที่จะใช้ในงานวิจัย 

3) พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล และบํารุงรักษาอุปกรณ์

เครื่องมือการวิจัยให้มีความพร้อมอยู่เสมอ มีระบบการ

บริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยใช้หลักการ “รวม

บริการประสานภารกิจ” 

4) ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยได้มีการสร้างเครื่องมือที่ไม่มี

ความซับซ้อนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  

5) มีการวิจัยและผลิตรถไฟฟ้า (Subway) เพื่อเป็นผู้นําการนําร่อง

ผลิตรถไฟฟ้าสาํหรับใช้เองในประเทศ โดยทดลองใช้ภายใน

มหาวิทยาลัย เช่น เส้นทางหอพักนักศึกษา อาคารเรียนรวม 

โดยเป็นรถไฟฟ้าบนพ้ืนผิว   

6) เพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และนวัตกรรมที่ใหม่อยู่เสมอ 

อื่น ๆ 

1) จัดให้มีหน่วยบริการคล้ายกับร้านสะดวกซื้อ หรือ One Stop 

Service ที่ให้บริการแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   

 

3.  ด้านการปรับแปลง 

ถ่ายทอดพฒันาเทคโนโลยี    

และการบริการวิชาการ 

บุคลากร 

1) คณาจารย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และสามารถนําไป

ถ่ายทอดสู่สาธารณชน 

2) พัฒนาความรู้และทักษะด้านการตลาดให้กับอาจารย์และ

นักวิจัยเพื่อการนําผลงานลงสู่เชิงพาณิชย์ 

3) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และการแลกเปลี่ยน

ความรู้ 

4) ลดช่องว่างระหว่างความรู้กับการกระทํา 
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การเงินและงบประมาณ 

1) มีงบประมาณจัดสรรท่ีเพียงพอในการเผยแพร่ทางสื่อ เช่น 

รายการโทรทศัน์ และรายการวิทยุ เป็นต้น 

2) มีงบประมาณที่ชัดเจนในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี 

3) มีเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดทางความรู้มากขึ้น 

การบริหารจัดการ 

1) มีการประชาสมัพันธ์และมีการบริการที่ดี  และเพิ่มการ

กระจายช่องทางการเรียนรู้ให้มากข้ึน 

2) นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการนําไปปฏิบัติจริงออกเผยแพร่

แก่คนทั่วไป 

3) ปรับปรุงระบบการสํารวจความต้องการทางด้านการ      

ปรับแปลงฯ และบริการวิชาการของภาคประชาชน ภาครัฐ 

และภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โครงการ 

Matching ระหว่างความสามารถของนักวิจัยและความต้องการ

ของภาคส่วนต่างๆ และมีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 

4) สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสนับสนุนการ     

ปรับแปลงฯ และบริการวิชาการ ให้เข้มแข็งยิ่งๆ ข้ึน เช่น         

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานมากข้ึน 

การสร้างคลังความรู้ตามจดุเน้นของพ้ืนที่  การมีระบบการ

เผยแพร่ผลงานที่เข้าถึงทกุภาคส่วน 

5) มีการเผยแพร่นวัตกรรมด้านการจัดการความรู้อย่าง

สมํ่าเสมอ 

6) มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้ง

ระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน 

7) มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน 

8) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการความรู้ในองค์กร 

9) มีการวิจัยที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรรอบ ๆ มหาวิทยาลัย

เพิ่มขึ้น  เช่น การวิจัยผลิตเครือ่งจักรสําหรับการปลูก และ            

เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังหรืออ้อย การทําปุ๋ยชีวภาพที่เกษตรกร

สามารถทําใช้เองได้ ให้เพิ่มข้ึนเทียบเคียงกับงานวิจัยที่ใช้
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เทคโนโลยีระดับสูงที่ศักยภาพทางความคิดและรับรู้ของ

เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงได้ 

10) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง และ 
การจัดอบรมให้แก่ผู้สนใจโดยเน้นเฉพาะกลุ่ม  

11) ควรเพิ่มช่องทางการบริการให้มากข้ึน เพื่อให้เห็นผลงาน 

เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

อุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารสถานที่ 

1) พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล และบํารุงรักษาสถานที่เพื่อ

รองรับการปรบัแปลงฯ และบริการวิชาการอย่างทั่วถึง 

2) มีอาคารสถานที่และเครื่องมือ เฉพาะในการปรับแปลง 

ถ่ายทอดและให้บริการ 

3) สร้างเทคโนโลยี และเครื่องมือใหม่ ๆ ทางการเรียนรู้ และมี

สถานที่สนับสนุนการเรียนรู ้

อื่นๆ 

1) มีศูนย์ฝึกอบรมบริการวิชาการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

2) มีศูนย์วิจัยบริการภาคเอกชนและอุตสาหกรรมโดยตรง 

4.  ด้านการทะนุบํารุงศิลปะ   

และวัฒนธรรมโดยใช้

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เป็นฐาน 

บุคลากร 

1) บุคลากรเป็นผูที้่มีความรู้และความเข้าใจในศิลปะและ

วัฒนธรรม   ที่เผยแพร่ 

2) เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ออกไปบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมตาม 

ความถนัดสนใจ 

3) บุคลากรควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการ

ทะนุบํารุงฯ  โดยตรง ควรมีบุคลากรท่ีเข้าใจศิลปะและ

วัฒนธรรมเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเผยแพร่ความรู้ด้วยตนเองได้ 

การเงินและงบประมาณ 

1) มีงบประมาณเพียงพอในการส่งเสริมและเผยแพร่แก่นักศึกษา 

และสาธารณชนเพราะสมัยนี้ค่านิยมทางด้านศิลปะและ    

วัฒนธรรมน้อยลง  

2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่สอดคล้องและชัดเจน 
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การบริหารจัดการ 

1) มหาวิทยาลัยควรนําผลงานเสนอสู่สาธารณชนให้มากขึ้น   

และสร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม   

2) มหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายด้านการทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยการแต่งตั้งบุคลากรท่ีมีความสนใจและ

เชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการ และมีการ

เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดทํากิจกรรม/โครงการ

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

3) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาห้องไทยศึกษานิทัศน์และพิพิธภัณฑ์

เทคโนโลยีไทยโบราณให้เป็นตัวอย่างที่ดีของการทะนุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น

ฐาน ทั้งในเชิงวิชาการและ เชิงการบริหารจัดการ โดยมีการ

จัดทําฐานข้อมูลเป็นคลังปัญญาเพื่อรองรับศิลปวัฒนธรรม

ของอีสานใต้ 

4) มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการ

ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้น 

5) ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมเพิ่มช่องทางความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ของนักศึกษาเพื่อพัฒนางานด้านการทะนุบํารุงฯ 

ให้มากขึ้น 

อุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารสถานที่ 

1) มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัด

กิจกรรมของนักศึกษา 

อื่นๆ 

1) มีการจัดกิจกรรม สําหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง

นักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Culture Day) 

5. ด้านการบริหารจัดการ บุคลากร 

1) สร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้บริหารที่เหมาะสม  

2) มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญและมีมาตรการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนทุกระดับอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

3) ผู้บริหารมีความเข้าใจพ้ืนฐานภารกิจของพนกังานเพื่อลดความ

ขัดแย้ง 
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4) หัวหน้าหน่วยงานสามารถบริหารจัดการ โดยยึดหลักภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยและภารกิจของหน่วยงาน 

5) สร้างระบบที่เอื้ออํานวยต่อการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา

บุคลากรในทุกระดับ 

6) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่บคุลากรเพื่อการเข้าสู่

การเป็นสถาบนันานาชาติ 

7) ผู้บริหารมีการทํางานอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการ 

และมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  

8) บุคลากรมีคุณภาพ มีความต่ืนตัวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

การเงินและงบประมาณ 

1) มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานที ่

2) มีแผนการเงินที่ชัดเจน มีการจัดหาประโยชน์จากทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัยที่เพียงพอ 

การบริหารจัดการ 

1) กระบวนการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนควรมีความชัดเจน 

2) ทําความเข้าใจและวิเคราะห์อัตรากําลังบุคลากรสาย

สนับสนุนทุกหน่วยงานและนําไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็น

รูปธรรม 

3) มีเกณฑ์และมีความชัดเจนในความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากร

สายสนับสนุนทุกระดับ และนําไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็น

รูปธรรม 

4) มีการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลทีช่ดัเจน  เช่น            

มีการสร้าง สรรหา สนับสนุน และธํารงไว้ซึ่งบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถ มีคุณภาพสูง มีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 

แก่บุคลากรเพือ่รองรับการเข้าสู่ความเป็นสากล เป็นพลโลก 

และมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมในการกําหนด

นโยบายต่าง ๆ   ในระดับประเทศ  เป็นต้น  และนําลงสู่การปฏิบัติ

ตามกระบวนการ PDCA 

5) มีระบบและกลไกในการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

(Performance Agreement) ในระดับบุคคลและระดับ

หน่วยงาน เพื่อกํากับดูแลการดําเนินการให้เป็นไปตามแผน      

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเพื่อใช้ศักยภาพของบุคลากรท่ีมี

อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เช่น ระบบติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการดําเนินงาน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบ

การวิจัยสถาบนั ระบบการจดัการความรู้ และระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น

ต้นแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไป และมีการ

นําเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ TQA มาประยุกต์ใช้ โดย

เข้าร่วมในโครงการนําร่อง Education Criteria for 

Performance Excellence – EdPEx ของ สกอ. 

7) พัฒนาระบบคลังข้อมูลเดียว (Single Data Warehouse)       

และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจให้มี

ความเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศต่างๆ ตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัยให้เสร็จสมบูรณ์โดยเรว็ เพื่อสนับสนุน

มหาวิทยาลัยไปสู่ ICT-based University และ World-class 

University 

8) พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณ        

ให้ดียิ่งข้ึน โดยนําการประเมินผลระดับหน่วยงาน เข้ามา

ประยุกต์ใช้ 

9) ส่งเสริมความเป็นสากลในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย

ผลักดันให้เป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด

กิจกรรม/โครงการในระดับนานาชาติให้มากขึ้น เชิญผู้มี

ชื่อเสียงในระดับนานาชาติให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรมี

บทบาทในเวทีโลกมากขึ้น 

10) พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการเผยแพร่

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

11) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย       

เช่น  ชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา สภาพหอพัก สภาพ     

ภูมิทัศน์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย วินัยจราจรของนักศึกษา  

12) ปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งระหว่างมหาวิทยาลัยและ         
ตัวเมืองนครราชสีมาอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากเป็นภาพลกัษณ์    

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยให้กับ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย 
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13) ธนาคารรีไซเคิลที่สนับสนุนให้นําวัสดุมาขายหรือแลกเปลี่ยน
บางส่วนหรืออาจเป็นส่วนใหญ่ อาจเป็นทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ดังนั้น การปลกูฝังให้มีภาชนะเฉพาะ

สําหรับท้ิงกระดาษในสํานักงานและรวบรวมจําหน่ายนํารายได้

กลับมาเปน็เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

14) ปรับปรุงระบบการแจ้งซ่อมทาง MIS ในกรณีที่มีการปิดงาน

ไปโดยไม่ได้มาดําเนินการ  

15) แก้ไขกฎ ระเบียบให้เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในทุกระดับ 

16) มหาวิทยาลัยทําโครงการธนาคารรีไซเคิล เพื่อเป็นการรักษา

สิ่งแวดล้อมระยะยาว และมีการรณรงค์ให้คัดแยกขยะชนิด

ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

อุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารสถานที่ 

1) มีการลงทุนในอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ เพื่อเป็น

ภาพลักษณ์ที่ดี และเสริมให้สามารถหารายได้เพิ่มขึ้นแก่

มหาวิทยาลัย เช่น สุรสัมมนาคาร  

2) นําแผนดูแล ซ่อมแซม บํารุงและรักษาอาคารสถานที่            

สิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณปูโภคของส่วนอาคาร

สถานที ่และแผนการบริหารจัดการเครื่องมือของศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดผลอย่างชัดเจน 

3) ระบบแดมเปอร์เพื่อสลับทิศทางการไหลของอากาศจาก         

ในห้องหรือรับอากาศจากภายนอกเข้ามาใช้กับห้องเรียน         

หรือห้องทํางานสามารถลดรายจ่ายด้านพลังงานลงได้มาก 

4) การเลือกซ้ือก๊อกน้ําสําหรับอ่างล้างหน้าที่มีคุณภาพ              

เพื่อลดปัญหาการรั่วซึม 

 

 

 




