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ส่วนที่ 1 

 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน และการใช้จ่าย

ครึ่งปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 



ยุทธศาสตร์

แผนงาน
ท้ังปี

แผนงาน
ไตรมาส 2

ผลงานไตร
มาส 2

ร้อยละเทียบกับ
แผนไตรมาส 2

ระดับ
คะแนน

วงเงินจัดสรรท้ังปี แผนเงิน
ไตรมาส 2

เงินจ่ายจริง
ไตรมาส 2

ร้อยละเทียบกับ
แผนไตรมาส 2

1 การพัฒนาก าลังคนและผู้ประกอบการแห่ง
อนาคต

100 73.6 71.18 96.71 5 258,752,300 124,479,531.00 83,711,057.46 67.25

2 การวิจัยและพพัฒนาอย่างย่ังยืน 100 73.53 70.74 96.21 5 920,682,500.00 561,560,040.00 249,269,358.86 44.39
3 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมท่ีสร้าง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

100 88.38 88.38 100.00 5 149,244,000.00 86,204,060.00 39,042,552.43 45.29

4 การพัฒนาความเป็นสากลและการสร้างความ
เช่ือมโยงกับสังคม ชุมชน

100 86.66 81.87 94.47 4 284,119,900.00 212,749,060.00 42,823,260.00 20.13

5 การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศทางด้าน
การบริหารมหาวิทยาลัย

100 75.28 64.72 85.97 3 1,931,963,100.00 1,298,275,531.00 873,775,540.40 67.30

รวม 100 79.49 75.38      94.67 4 3,544,761,800 2,283,268,222.00     1,288,621,769.15 56.4422

หมายเหตุ   :
    (1) เกณฑ์การให้คะแนน

            5 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 90-100 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ ร้อยละ 5

         4 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 90-100

           3 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 80-89

         2 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 70-79

ท่ีมา : ระบบ Project-Based Management (กราฟ S-Curve ผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์กร และกราฟ S-Curve ผลการด าเนินงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ยุทธศาสตร์) 
        วันท่ี 8 เมษายน 2565

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ณ ส้ินไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ผลการด าเนินงาน (สะสม) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)

         1 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 70

         ท้ังน้ี  การประเมินค่าคะแนนความสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จะด าเนินการเม่ือส้ินปีงบประมาณ

\\203.158.7.20\monitor\0000  งาน ITA พีอู่ด๊\ITA\2565\6 เดอืนแรก\สว่นที ่1\01 ผลการด าเนนิงาน 2564



\\203.158.7.20\monitor\0000  งาน ITA พีอู่ด๊\ITA\2565\6 เดอืนแรก\สว่นที ่1\01 ผลการด าเนนิงาน 2564



ล ำดับ แผนงำนหลัก โครงกำร หน่วยงำน แผน/ผล

กำร

ด ำเนินงำน

 แผน 

ต.ค.

 แผน 

พ.ย

 แผน 

ธ.ค.

 แผน ม.ค.  แผน ก.พ.  แผน มี.ค  แผน เม.ย  แผน พ.ค.  แผน มิ.ย.  แผน ก.ค.  แผน ส.ค.  แผน ก.ย.  % 

1 1 การพัฒนาก าลังคนและ

ผู้ประกอบการแห่งอนาคต

โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักและอาคาร

บริการ-

 ส่วนกิจการนักศึกษา แผน 1.00     2.00     3.00     4.00       5.00       6.00       7.00       8.00       10.00      40.00      70.00      100.00    100.00        

ผล 1.00     2.00     3.00     4.00       5.00       6.00       100.00        

2 1 การพัฒนาก าลังคนและ

ผู้ประกอบการแห่งอนาคต

โครงการสร้างสถาบันวิจัยเช่ียวชาญเฉพาะทาง. สถาบันวิจัยและพัฒนา แผน 2.00     4.00     6.00     10.00      28.00      37.00      50.00      54.00      71.00      79.00      87.00      100.00    100.00        

ผล 2.00     4.00     6.00     10.00      28.00      37.00      100.00        

3 1 การพัฒนาก าลังคนและ

ผู้ประกอบการแห่งอนาคต

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ส่วนส่งเสริมวิชาการ แผน 3.00     11.00   20.00   30.00      40.00      40.00      50.00      50.00      60.00      60.00      60.00      100.00    100.00        

ผล 3.00     11.00   20.00   30.00      40.00      40.00      100.00        

4 1 การพัฒนาก าลังคนและ

ผู้ประกอบการแห่งอนาคต

โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา 

(หอพักสุรนิเวศ 1)-

 ส่วนกิจการนักศึกษา แผน 7.94     23.15   38.36   39.70      46.40      53.10      59.80      69.85      79.90      89.95      100.00    100.00    100.00        

ผล 7.94     23.15   38.36   39.70      41.04      43.05      81.07          

5 1 การพัฒนาก าลังคนและ

ผู้ประกอบการแห่งอนาคต

โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา 

(หอพักสุรนิเวศ 2)-

 ส่วนกิจการนักศึกษา แผน 7.94     23.15   38.36   39.70      46.40      53.10      59.80      69.85      79.90      89.95      100.00    100.00    100.00        

ผล 7.94     23.15   38.36   39.70      41.04      43.05      81.07          

6 1 การพัฒนาก าลังคนและ

ผู้ประกอบการแห่งอนาคต

โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (International 

standard).

สถานพัฒนาคณาจารย์ แผน 10.50   13.50   15.00   18.00      21.00      27.00      31.50      39.00      46.50      91.00      97.00      100.00    100.00        

ผล 10.50   13.50   15.00   18.00      21.00      27.00      100.00        

7 1 การพัฒนาก าลังคนและ

ผู้ประกอบการแห่งอนาคต

โครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา

บูรณาการการเรียนกับการท างาน (CWIE) ใน

ระดับนานาชาติ

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

แผน 13.40   33.40   60.00   80.00      100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00        

ผล 13.40   33.40   60.00   80.00      100.00    100.00    100.00        

2



ล ำดับ แผนงำนหลัก โครงกำร หน่วยงำน แผน/ผล

กำร

ด ำเนินงำน

 แผน 

ต.ค.

 แผน 

พ.ย

 แผน 

ธ.ค.

 แผน ม.ค.  แผน ก.พ.  แผน มี.ค  แผน เม.ย  แผน พ.ค.  แผน มิ.ย.  แผน ก.ค.  แผน ส.ค.  แผน ก.ย.  % 

8 2 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

ความย่ังยืน

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์วิจัย 

(Research Center) เพ่ือแก้ปัญหาของ

ประเทศและปัญหาของพ้ืนท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา แผน 2.00     4.00     8.00     12.00      18.00      32.00      46.00      55.00      83.00      87.00      91.00      100.00    100.00        

ผล 2.00     4.00     8.00     12.00      18.00      32.00      100.00        

9 2 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

ความย่ังยืน

โครงการปรับปรุงโรงประลองผลิตภัณฑ์ทาง

วิศวกรรมข้ันสูง  (Hitech Fabrication 

Laboratory)

ศูนย์เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

แผน 3.00     7.00     13.00   31.00      31.00      47.00      47.00      63.00      63.00      79.00      79.00      100.00    100.00        

ผล 3.00     13.30   12.80   12.80      13.00      13.00      27.66          

10 2 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

ความย่ังยืน

โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา

จากโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron Neutron 

Capture Therapy)

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย

รังสีรักษาจากโบรอน

จับยึดนิวตรอน

แผน 5.50     11.05   17.05   23.05      32.95      42.90      52.90      62.90      72.90      83.00      92.00      100.00    100.00        

ผล 5.50     11.90   18.40   23.60      31.70      40.60      94.64          

11 2 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

ความย่ังยืน

โครงการยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

คุณภาพสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

สถาบันวิจัยและพัฒนา แผน 8.33     16.66   24.99   33.32      41.65      49.98      58.31      66.64      68.22      83.30      91.63      100.00    100.00        

ผล 8.33     16.66   24.99   33.32      41.65      49.98      100.00        

12 2 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

ความย่ังยืน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้าน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐานเพ่ือให้ได้

มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพตาม

พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 

2558

ศูนย์เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

แผน 10.00   16.00   20.00   36.00      40.00      44.00      48.00      52.00      56.00      58.00      78.00      100.00    100.00        

ผล 10.00   20.00   36.00   36.00      40.00      44.00      100.00        

13 2 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

ความย่ังยืน

โครงการสนับสนุนเงินสมทบโครงการวิจัยท่ี

ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก.

สถาบันวิจัยและพัฒนา แผน 10.00   20.00   20.00   30.00      30.00      40.00      50.00      60.00      70.00      80.00      90.00      100.00    100.00        

ผล 7.50     15.00   20.00   30.00      30.00      40.00      100.00        

3



ล ำดับ แผนงำนหลัก โครงกำร หน่วยงำน แผน/ผล

กำร

ด ำเนินงำน

 แผน 

ต.ค.

 แผน 

พ.ย

 แผน 

ธ.ค.

 แผน ม.ค.  แผน ก.พ.  แผน มี.ค  แผน เม.ย  แผน พ.ค.  แผน มิ.ย.  แผน ก.ค.  แผน ส.ค.  แผน ก.ย.  % 

14 3 ความเป็นผู้ประกอบการ

และนวัตกรรมท่ีสร้าง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคม

โครงการพัฒนากรอบการประเมินทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม.

โครงการจัดต้ังสถาน

พัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ

ส าหรับนักศึกษา

แผน 8.91     17.84   28.50   33.91      39.34      53.50      58.91      64.34      80.25      89.16      94.59      100.00    100.00        

ผล 7.16     7.16     26.75   33.91      39.34      53.50      100.00        

15 4 การพัฒนาความเป็นสากล

และการสร้างความเช่ือมโยง

กับสังคม ชุมชน

โครงการจัดท าส่ือและการประชาสัมพันธ์สร้าง

ความตระหนัก และสร้างการรับรู้ SUT Brand

ส่วนประชาสัมพันธ์ แผน 8.85     16.80   24.25   35.10      44.30      50.30      63.50      72.70      81.30      91.50      97.50      100.00    100.00        

ผล 8.85     16.80   24.25   35.10      44.30      50.30      100.00        

16 4 การพัฒนาความเป็นสากล

และการสร้างความเช่ือมโยง

กับสังคม ชุมชน

โครงการพัฒนาระบบ Alumni Database V.2- ส่วนกิจการนักศึกษา แผน 10.00   20.00   30.00   30.00      30.00      40.00      50.00      50.00      60.00      70.00      80.00      100.00    100.00        

ผล 10.00   20.00   23.00   27.00      30.00      40.00      100.00        

17 4 การพัฒนาความเป็นสากล

และการสร้างความเช่ือมโยง

กับสังคม ชุมชน

โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมการควบคุมก ากับ

ระบบปฏิบัติการด้วยแพลตฟอร์ม Smart 

Execution System.

 ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์

แผน 13.00   16.00   40.00   40.00      55.00      70.00      76.00      79.00      82.00      88.00      94.00      100.00    100.00        

ผล 13.00   16.00   36.00   36.00      45.00      46.00      65.71          

18 4 การพัฒนาความเป็นสากล

และการสร้างความเช่ือมโยง

กับสังคม ชุมชน

โครงการศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

แผน 5.00     11.50   17.50   22.00      32.50      45.00      55.00      65.00      70.00      77.50      92.50      100.00    100.00        

ผล 2.50     3.50     4.00     4.00       4.00       4.00       8.89           

19 4 การพัฒนาความเป็นสากล

และการสร้างความเช่ือมโยง

กับสังคม ชุมชน

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้าน

สุขภาพ รพ. มทส.

โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

แผน 24.60   25.60   44.00   53.00      61.00      68.00      82.00      96.00      100.00    100.00    100.00    100.00    100.00        

ผล 25.08   25.08   41.48   45.52      51.48      74.82      110.03        

4



ล ำดับ แผนงำนหลัก โครงกำร หน่วยงำน แผน/ผล

กำร

ด ำเนินงำน

 แผน 

ต.ค.

 แผน 

พ.ย

 แผน 

ธ.ค.

 แผน ม.ค.  แผน ก.พ.  แผน มี.ค  แผน เม.ย  แผน พ.ค.  แผน มิ.ย.  แผน ก.ค.  แผน ส.ค.  แผน ก.ย.  % 

20 5 การพัฒนาและสร้างความ

เป็นเลิศด้านการบริหาร

มหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการบุคลากรท่ี

มีความสามารถสูง (Talent Management)

ส่วนทรัพยากรบุคคล แผน 1.50     3.00     9.50     21.50      33.00      46.00      59.00      69.50      74.50      85.50      95.00      100.00    100.00        

ผล 1.50     3.00     9.50     19.50      29.75      41.75      90.76          

21 5 การพัฒนาและสร้างความ

เป็นเลิศด้านการบริหาร

มหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ ารีไซเคิล โรง

ผลิต2 (รพ.มทส.) ระยะท่ี 1-

ส่วนอาคารสถานท่ี แผน 5.00     10.00   20.00   30.00      40.00      50.00      60.00      70.00      80.00      90.00      100.00    100.00    100.00        

ผล 5.00     10.00   20.00   30.00      40.00      50.00      100.00        

22 5 การพัฒนาและสร้างความ

เป็นเลิศด้านการบริหาร

มหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงป้ายบอกทาง เคร่ืองหมาย

จราจร และความปลอดภัย-

ส่วนอาคารสถานท่ี แผน 5.00     15.00   25.00   30.00      35.00      50.00      60.00      75.00      85.00      95.00      100.00    100.00    100.00        

ผล 5.00     15.00   25.00   30.00      35.00      50.00      100.00        

23 5 การพัฒนาและสร้างความ

เป็นเลิศด้านการบริหาร

มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง

ใหม่.

ส่วนการเงินและบัญชี แผน 6.00     13.50   22.00   31.00      34.00      45.00      48.00      56.00      70.50      78.50      88.50      100.00    31.67          

ผล 3.00     7.50     13.50   14.25      14.25      14.25      

24 5 การพัฒนาและสร้างความ

เป็นเลิศด้านการบริหาร

มหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงระบบกันซึมอาคารอาคาร

เรียนรวม 1,อาคารวิชาการ 1-

ส่วนอาคารสถานท่ี แผน 7.50     15.00   25.00   30.00      35.00      47.50      60.00      76.25      92.50      100.00    100.00    100.00    100.00        

ผล 7.50     25.00   25.00   30.00      35.00      47.50      100.00        

5



ล ำดับ แผนงำนหลัก โครงกำร หน่วยงำน แผน/ผล

กำร

ด ำเนินงำน

 แผน 

ต.ค.

 แผน 

พ.ย

 แผน 

ธ.ค.

 แผน ม.ค.  แผน ก.พ.  แผน มี.ค  แผน เม.ย  แผน พ.ค.  แผน มิ.ย.  แผน ก.ค.  แผน ส.ค.  แผน ก.ย.  % 

25 5 การพัฒนาและสร้างความ

เป็นเลิศด้านการบริหาร

มหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงผนังดาดฟ้าอาคารกีฬาสุรเริง

ไชย-

ส่วนอาคารสถานท่ี แผน 7.50     17.50   25.00   30.00      35.00      47.50      60.00      76.25      96.25      100.00    100.00    100.00    100.00        

ผล 20.00   25.00   25.00   30.00      40.00      47.50      100.00        

26 5 การพัฒนาและสร้างความ

เป็นเลิศด้านการบริหาร

มหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงถนน- ส่วนอาคารสถานท่ี แผน 9.00     21.00   30.00   35.00      40.00      45.00      55.00      65.00      72.50      85.00      92.50      100.00    100.00        

ผล 9.00     24.00   27.00   27.90      32.50      38.00      84.44          

27 5 การพัฒนาและสร้างความ

เป็นเลิศด้านการบริหาร

มหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงระบบบริการเครือข่ายไร้สาย

 (Wifi) ประจ ากลุ่มอาคารวิชาการ 1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ แผน 55.00   65.00   66.25   67.50      68.75      70.00      70.00      72.50      81.25      87.50      93.75      100.00    100.00        

ผล 55.00   70.00   70.00   70.00      70.00      70.00      100.00        

28 5 การพัฒนาและสร้างความ

เป็นเลิศด้านการบริหาร

มหาวิทยาลัย

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล-

ส่วนอาคารสถานท่ี แผน 70.00   80.00   90.00   100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00        

ผล 65.00   70.00   85.00   88.00      92.00      95.00      95.00          
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ล ำดับ แผนงำนหลัก โครงกำร หน่วยงำน
แผน/ผล
กำร

ด ำเนินงำน
 แผนเงิน ต.ค.  แผนเงิน พ.ย  แผนเงิน  ธ.ค.  แผนเงิน ม.ค.  แผนเงิน ก.พ.  แผนเงิน มี.ค  แผนเงิน เม.ย  แผนเงิน พ.ค.  แผนเงิน มิ.ย.  แผนเงิน ก.ค.  แผนเงิน ส.ค.  แผนเงิน ก.ย.  รวมแผนเงิน/ผลเงิน  % 

1 1 การพัฒนาก าลังคน
และผู้ประกอบการแห่ง
อนาคต

โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพัก
และอาคารบริการ-

 ส่วนกิจการนักศึกษา แผน                       -                         -                       -                        -                      -                           -                        -                       -         6,587,166.00        10,929,000.00      10,929,000.00       10,929,834.00                          -        100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -              -   

2 1 การพัฒนาก าลังคน
และผู้ประกอบการแห่ง
อนาคต

โครงการสร้างสถาบันวิจัยเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง.

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

แผน                       -                         -           800,000.00                      -                      -               800,000.00                      -                       -           800,000.00                        -            800,000.00           800,000.00            1,600,000.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

3 1 การพัฒนาก าลังคน
และผู้ประกอบการแห่ง
อนาคต

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี

ส่วนส่งเสริมวิชาการ แผน                       -                         -                       -                        -                      -                           -                        -                       -           150,000.00                        -                        -             150,000.00                          -        100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

4 1 การพัฒนาก าลังคน
และผู้ประกอบการแห่ง
อนาคต

โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก
นักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 1)-

 ส่วนกิจการนักศึกษา แผน                       -                         -                       -                        -                      -             5,000,000.00        5,000,000.00       5,000,000.00       5,000,000.00                        -         5,000,000.00                       -              5,000,000.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

5 1 การพัฒนาก าลังคน
และผู้ประกอบการแห่ง
อนาคต

โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก
นักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 2)-

 ส่วนกิจการนักศึกษา แผน                       -                         -                       -                        -                      -             5,000,000.00        5,000,000.00       5,000,000.00       5,000,000.00                        -         5,000,000.00                       -              5,000,000.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

6 1 การพัฒนาก าลังคน
และผู้ประกอบการแห่ง
อนาคต

โครงการพัฒนาความสามารถของ
อาจารย์ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล (International 
standard).

สถานพัฒนา
คณาจารย์

แผน                       -               56,500.00         109,000.00            56,500.00          56,500.00             109,000.00            56,500.00           56,500.00         109,000.00            981,500.00          109,000.00                       -                387,500.00      100.00

ผล           117,157.71                       -             60,527.14            75,224.89                    -               121,285.10              374,194.84        96.57

7 1 การพัฒนาก าลังคน
และผู้ประกอบการแห่ง
อนาคต

โครงการสร้างความร่วมมือด้านสห
กิจศึกษาบูรณาการการเรียนกับการ
ท างาน (CWIE) ในระดับนานาชาติ

ศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

แผน                       -                         -             60,000.00                      -                      -                           -                        -                       -                       -                          -                        -                         -                  60,000.00        11.81

ผล                       -                3,612.86                     -                        -             3,476.10                         -                   7,088.96

8 2 การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืน

โครงการสนับสนุนการจัดต้ัง
ศูนย์วิจัย (Research Center) เพ่ือ
แก้ปัญหาของประเทศและปัญหา
ของพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

แผน                       -                         -         1,000,000.00        1,000,000.00      1,000,000.00           1,000,000.00        1,000,000.00       1,000,000.00       1,500,000.00          1,500,000.00       2,500,000.00         2,500,000.00            4,000,000.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

9 2 การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืน

โครงการปรับปรุงโรงประลอง
ผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมข้ันสูง  
(Hitech Fabrication Laboratory)

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผน                       -                         -                       -          4,000,000.00                    -             4,000,000.00                      -         4,000,000.00                     -            4,000,000.00                      -           4,000,000.00            8,000,000.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

10 2 การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืน

โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
รังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 
(Boron Neutron Capture 
Therapy)

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
รังสีรักษาจาก
โบรอนจับยึด
นิวตรอน

แผน             12,800.00             34,800.00           54,800.00            59,800.00        489,800.00               95,800.00          524,800.00           74,800.00           74,800.00          1,167,800.00          439,800.00           149,800.00              747,800.00      100.00

ผล                       -                4,680.00           47,008.00            28,044.48          28,535.00             102,799.40              211,066.88        28.23
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ล ำดับ แผนงำนหลัก โครงกำร หน่วยงำน
แผน/ผล
กำร

ด ำเนินงำน
 แผนเงิน ต.ค.  แผนเงิน พ.ย  แผนเงิน  ธ.ค.  แผนเงิน ม.ค.  แผนเงิน ก.พ.  แผนเงิน มี.ค  แผนเงิน เม.ย  แผนเงิน พ.ค.  แผนเงิน มิ.ย.  แผนเงิน ก.ค.  แผนเงิน ส.ค.  แผนเงิน ก.ย.  รวมแผนเงิน/ผลเงิน  % 

11 2 การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืน

โครงการยกระดับการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยคุณภาพสูงของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

แผน           100,000.00           100,000.00         200,000.00          200,000.00        200,000.00             200,000.00          100,000.00         100,000.00         200,000.00            200,000.00          200,000.00           200,000.00            1,000,000.00      110.53

ผล                       -             200,000.00         905,300.00                      -                      -                           -              1,105,300.00

12 2 การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐาน
เพ่ือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ทางชีวภาพตามพระราชบัญญัติเช้ือ
โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผน                       -                         -                       -                        -        3,720,000.00                         -          3,720,000.00                     -         7,440,000.00                        -        14,880,000.00         7,440,000.00            3,720,000.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

13 2 การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืน

โครงการสนับสนุนเงินสมทบ
โครงการวิจัยท่ีได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอก.

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

แผน                       -             500,000.00         500,000.00          500,000.00        500,000.00             500,000.00          500,000.00         500,000.00         500,000.00            500,000.00       1,000,000.00         1,200,000.00            2,500,000.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

14 3 ความเป็น
ผู้ประกอบการและ
นวัตกรรมท่ีสร้าง
ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม

โครงการพัฒนากรอบการประเมิน
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม.

โครงการจัดต้ัง
สถานพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการ
ส าหรับนักศึกษา

แผน              2,400.00           141,000.00             2,400.00             2,400.00        186,000.00                 2,400.00             2,400.00            6,000.00         137,400.00              11,600.00             6,000.00                       -                336,600.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                 50,400.00                50,400.00        14.97

15 4 การพัฒนาความเป็น
สากลและการสร้างความ
เช่ือมโยงกับสังคม ชุมชน

โครงการจัดท าส่ือและการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก 
และสร้างการรับรู้ SUT Brand

ส่วนประชาสัมพันธ์ แผน             35,900.00             43,400.00         105,900.00            25,900.00        100,900.00             173,400.00            25,900.00         100,900.00           73,400.00            200,900.00          101,000.00             12,500.00              485,400.00      100.00

ผล             11,790.00             44,595.00           65,470.00            68,234.00          24,140.00             174,106.50              388,335.50        80.00

16 4 การพัฒนาความเป็น
สากลและการสร้างความ
เช่ือมโยงกับสังคม ชุมชน

โครงการพัฒนาระบบ Alumni 
Database V.2-

ส่วนกิจการนักศึกษา แผน                       -                         -                       -                        -                      -                 87,500.00                      -                       -           140,000.00                        -                        -             122,500.00                87,500.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

17 4 การพัฒนาความเป็น
สากลและการสร้างความ
เช่ือมโยงกับสังคม ชุมชน

โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมการ
ควบคุมก ากับระบบปฏิบัติการด้วย
แพลตฟอร์ม Smart Execution 
System.

 ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

แผน        3,752,900.00        1,907,800.00         219,000.00            56,400.00        135,000.00             135,000.00          135,000.00         135,000.00         135,000.00            202,500.00          250,400.00           135,000.00            6,206,100.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

18 4 การพัฒนาความเป็น
สากลและการสร้างความ
เช่ือมโยงกับสังคม ชุมชน

โครงการศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

แผน                       -                         -                       -                        -                      -                           -                        -                       -                       -          31,500,000.00      42,250,000.00                       -                            -        100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                            -              -   

19 4 การพัฒนาความเป็น
สากลและการสร้างความ
เช่ือมโยงกับสังคม ชุมชน

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ด้านสุขภาพ รพ. มทส.

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

แผน        2,200,000.00        2,200,000.00       2,200,000.00      16,670,000.00    10,700,000.00         19,848,000.00    136,758,500.00       2,200,000.00       2,200,000.00          2,200,000.00       2,200,000.00         1,796,900.00          53,818,000.00      100.00

ผล                       -                         -         6,710,000.00        3,560,000.00    10,191,189.50         14,826,900.00          35,288,089.50        65.57
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ล ำดับ แผนงำนหลัก โครงกำร หน่วยงำน
แผน/ผล
กำร

ด ำเนินงำน
 แผนเงิน ต.ค.  แผนเงิน พ.ย  แผนเงิน  ธ.ค.  แผนเงิน ม.ค.  แผนเงิน ก.พ.  แผนเงิน มี.ค  แผนเงิน เม.ย  แผนเงิน พ.ค.  แผนเงิน มิ.ย.  แผนเงิน ก.ค.  แผนเงิน ส.ค.  แผนเงิน ก.ย.  รวมแผนเงิน/ผลเงิน  % 

20 5 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการ
บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการ
บุคลากรท่ีมีความสามารถสูง 
(Talent Management)

ส่วนทรัพยากรบุคคล แผน                       -                         -           100,000.00          100,000.00                    -               100,000.00          100,000.00                     -                       -              100,000.00                      -                         -                300,000.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

21 5 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการ
บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ ารี
ไซเคิล โรงผลิต2 (รพ.มทส.) ระยะท่ี
 1-

ส่วนอาคารสถานท่ี แผน                       -                         -                       -                        -                      -                           -                        -                       -           175,000.00            175,000.00          150,000.00                       -                            -        100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

22 5 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการ
บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงป้ายบอกทาง 
เคร่ืองหมายจราจร และความ
ปลอดภัย-

ส่วนอาคารสถานท่ี แผน                       -                         -                       -                        -                      -                           -                        -                       -                       -              150,000.00          150,000.00                       -                            -        100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

23 5 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการ
บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงิน
การคลังใหม่.

ส่วนการเงินและ
บัญชี

แผน                       -                         -                       -                        -                      -               600,000.00                      -                       -         1,800,000.00                        -                        -           1,000,000.00              600,000.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

24 5 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการ
บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงระบบกันซึม
อาคารอาคารเรียนรวม 1,อาคาร
วิชาการ 1-

ส่วนอาคารสถานท่ี แผน                       -                         -                       -                        -                      -               400,000.00                      -           400,000.00                     -                          -                        -                         -                400,000.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

25 5 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการ
บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงผนังดาดฟ้าอาคาร
กีฬาสุรเริงไชย-

ส่วนอาคารสถานท่ี แผน                       -                         -                       -                        -                      -                           -            200,000.00         200,000.00         100,000.00                        -                        -                         -                            -        100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

26 5 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการ
บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงถนน- ส่วนอาคารสถานท่ี แผน                       -                         -                       -            460,000.00                    -               410,000.00                      -           630,000.00                     -                          -                        -                         -                870,000.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   
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ล ำดับ แผนงำนหลัก โครงกำร หน่วยงำน
แผน/ผล
กำร

ด ำเนินงำน
 แผนเงิน ต.ค.  แผนเงิน พ.ย  แผนเงิน  ธ.ค.  แผนเงิน ม.ค.  แผนเงิน ก.พ.  แผนเงิน มี.ค  แผนเงิน เม.ย  แผนเงิน พ.ค.  แผนเงิน มิ.ย.  แผนเงิน ก.ค.  แผนเงิน ส.ค.  แผนเงิน ก.ย.  รวมแผนเงิน/ผลเงิน  % 

27 5 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการ
บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงระบบบริการ
เครือข่ายไร้สาย (Wifi) ประจ ากลุ่ม
อาคารวิชาการ 1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ แผน                       -                         -           900,000.00                      -                      -                           -                        -                       -                       -                          -                        -                         -                900,000.00      100.00

ผล                       -                         -                       -                        -                      -                           -                            -   

28 5 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการ
บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล-

ส่วนอาคารสถานท่ี แผน       28,760,000.00       37,520,000.00     37,520,000.00      37,520,000.00                    -                           -                        -                       -                       -                          -                        -                         -          141,320,000.00      100.00

ผล                       -                         -                       -        66,280,000.00                    -           37,520,000.00        103,800,000.00        73.45
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการกอ่สรา้งกลุม่อาคารหอพักและอาคารบรกิาร-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701009 - โครงการกอ่สรา้งกลุม่อาคารหอพักและอาคารบรกิาร-

หนว่ยงาน : 0020900 - สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย : กอ่สรา้งกลุม่อาคารหอพักและอาคารบรกิาร

- การกอ่สรา้งกลุม่อาคารหอพักและ
อาคารบรกิารแลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 13 13 1.ผูรั้บจา้งไดเ้ขา้
ทําการปรับพื�นที�
กอ่สรา้ง นําเสนอ
แผนงานตอ่คณะ
กรรมการตรวจการ
จา้งครั �งที� 1 เพื�ออนุ
ม ั... อา่นตอ่

1.ความพรอ้มใน
การเซน็ตส์ญัญา
ของผูรั้บจา้ง 2.การ
ดําเนนิการในราย
ละเอยีดตอ้งใช ้
เวลาในการ
วเิคราะหผ์ล 3.งา ...

อา่นตอ่

1.ผุูรั้บจา้งมกีารเตรี
ยมขอ้มลูเพื�อเสนอ
พจิารณาอนุมตัลิว่ง
หนา้สามารถตดัสนิ
ใจไดร้วดเร็วขึ�น 2.
กําหนดปร ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุอาคารหอพักนักศกึษา (หอพักสรุนเิวศ 2)-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701010 - โครงการปรับปรงุอาคารหอพักนักศกึษา (หอพักสรุนเิวศ 2)-

หนว่ยงาน : 0020900 - สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย : ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักสรุนเิวศ 2

- การปรับปรงุซอ่มแซมหอพักสรุนเิวศ 2
แลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 28 28 1.ไดดํ้าเนนิการจัด
ทํารายละเอยีดตาม
ระเบยีบพัสด ุสง่
สว่นพัสดดํุาเนนิการ
จัดจา้งตอ่ไป
เรยีบรอ้ยแลว้
2.มหาวทิ ... อา่นตอ่

เนื�องจากหอพักสรุ
นเิวศ 2 เป็นหอพัก
แบบ 3 ชั �นใตถ้นุ
โลง่ และมสีภาพ
ปัญหาที�แตกตา่ง
จากหอพัก7-12 ที�
เป็นหอ ... อา่นตอ่

ไดจั้ดทํารายละ
เอยีดอื�นๆ ตาม
ระเบยีบพัสดใุห ้
เรยีบรอ้ย

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุอาคารหอพักนักศกึษา (หอพักสรุนเิวศ 1)-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701011 - โครงการปรับปรงุอาคารหอพักนักศกึษา (หอพักสรุนเิวศ 1)-

หนว่ยงาน : 0020900 - สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย : ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักสรุนเิวศ 1

- การปรับปรงุซอ่มแซมหอพักสรุนเิวศ 1
แลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 28 28 1.ไดดํ้าเนนิการจัด
ทํารายละเอยีดตาม
ระเบยีบพัสด ุสง่
สว่นพัสดดํุาเนนิการ
จัดจา้งตอ่ไป
เรยีบรอ้ยแลว้
2.มหาวทิ ... อา่นตอ่

1.เนื�องจากหอพัก
สรุนเิวศ 1 เป็น
หอพักแบบ 3 ชั �น
ใตถ้นุโลง่ และมี
สภาพปัญหาที�แตก
ตา่งจากหอพัก7-12
ที�เป็น ... อา่นตอ่

จัดเตรยีมทํารายละ
เอยีดอื�นๆตาม
ระเบยีบพัสด ุให ้
เรยีบรอ้ย

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

 

13

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
javascript:void(0);
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSystem/managePage
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/agencyList
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/budgetDetails/agencyList
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/pbmAddContinueProject/2043
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/user/changePassword
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/logout
javascript:void(0);


© Copy right 2013. MIS+Plan @Suranaree University of technology

adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูหลกัสตูรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701013 - โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูหลกัสตูรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

หนว่ยงาน : 0020100 - สว่นสง่เสรมิวชิาการ

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นสง่เสรมิวชิาการ

เป้าหมาย : เพื�อใหม้รีะบบฐานขอ้มลูหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF)

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาฐาน
ขอ้มลูหลกัสตูร

คะแนน 5 2 40 ไดม้กีารประชมุสรปุ
ผลพจิารณา รา่ง
ขอบเขตงานจัดทํา
ระบบฐานขอ้มลู
บรหิารจัดการ
หลกัสตูร มหาวทิยา
ลยัเทคโนโลยสี ...

อา่นตอ่

- ความพงึพอใจในการใชง้านระบบฐาน
ขอ้มลูบรหิารหลกัสตูรตามกรอบ TQF

คา่เฉลี�ย 4 0 0 ยงัไมถ่งึระยะเวลา
ดําเนนิการ

- มรีะบบฐานขอ้มลูบรหิารหลกัสตูรซึ�ง
สามารถเกบ็รวบรวมผลการดําเนนิงาน
ของหลกัสตูร ไดแ้ก ่รายละเอยีดของ
รายวชิา (มคอ.3) รายงานผลการดําเนนิ
การของรายวชิา (มคอ. 5) และรายงาน
ผลการดําเนนิการของหลกัสตูร (มคอ. 7)

ระบบ 1 0 0 ยงัไมถ่งึระยะเวลา
ดําเนนิการ

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน

 

 

 

14

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
javascript:void(0);
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSystem/managePage
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/agencyList
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/budgetDetails/agencyList
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/plnSectionProjectConfirm/pbmAddContinueProject/2053
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/user/changePassword
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/logout
javascript:void(0);


© Copy right 2013. MIS+Plan @Suranaree University of technology
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสรา้งสถาบนัวจัิยเชี�ยวชาญเฉพาะทาง.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 1.2 Consortium & Community

งาน/โครงการ : 4502002 - โครงการสรา้งสถาบนัวจัิยเชี�ยวชาญเฉพาะทาง.

หนว่ยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย : สนับสนุน CoE ใหทํ้าการวจัิยเพื�อประโยชนท์างพาณชิยผ์า่นกระบวนการสรา้งระบบธรุกจิขึ�นใหมใ่น CoE ผา่นกระบวนการ R&D Spinoff
และสามารถเลี�ยงตวัเองได ้และ CoE สามารถพัฒนาสูก่ารเป็นสถาบนัวจัิยเชี�ยวชาญเฉพาะทางได ้

- จํานวนโครงการวจัิยบรูณาการขนาด
ใหญข่องศนูยว์จัิยที�แกปั้ญหาและสรา้ง
ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคม

โครงการ 10 30 300 จํานวน 8 โครงการ
1. โครงการวจัิย
เรื�อง “นวตักรรมการ
ออกแบบถนนเพื�อ
การพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐาน
ของประเทศอย ...

อา่นตอ่

- -

- จํานวนความรว่มมอืดา้นการวจัิยกบัภาค
เอกชน ภาคอตุสาหกรรมชั �นนํา

แหง่ 10 16 160 ไตรมาสที� 1 จํานวน
12 รายการ
1.SPTK Joint
Venture Co., Ltd.
2. กจิการรว่มคา้ ซี
เอเอ็น ทดสอบ
เหล็กขอ้ ... อา่นตอ่

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 7.3 Digital Transformation

งาน/โครงการ : 4203004 - โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั-

หนว่ยงาน : 0020500 - สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย : ปรับปรงุโครงสรา้งพื�นฐานของมหาวทิยาลยัเป็นแหลง่การเรยีนรูแ้ละพักอาศยัไดอ้ยา่งเหมาะสม มกีารจัดสรรการใชพ้ื�นที�ไดอ้ยา่งเหมาะสม

- กอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารดา้น
เทคโนโลยดีจิทิลัแลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 95 95 ดําเนนิงานงวดงาน
ที�  13  (งวดที�  13)
และแผนการดําเนนิ
ใหมจ่ะแลว้เสร็จ
ภายในตน้เดอืน 
พฤษภาคม  2565

การปรับเปลี�ยนรปู
แบบจากหน่วยงาน
ผูใ้ชง้านภายใน
อาคาร จําเป็นตอ้ง
ดําเนนิการตรวจ
สอบ  พจิารณา  เพื�อ
ปรับรปูแ ... อา่นตอ่

ปรับระยะเวลาแผน
งานและเรง่รัดการ
ทํางานของผูรั้บจา้ง

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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adminadmin

ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุระบบบรกิารเครอืขา่ยไรส้าย (Wifi) ประจํากลุม่อาคารวชิาการ 1

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 7.3 Digital Transformation

งาน/โครงการ : 4203002 - โครงการปรับปรงุระบบบรกิารเครอืขา่ยไรส้าย (Wifi) ประจํากลุม่อาคารวชิาการ 1

หนว่ยงาน : 3040000 - ศนูยค์อมพวิเตอร์

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยค์อมพวิเตอร์

เป้าหมาย : ขยายจดุใหบ้รกิารระบบเครอืขา่ยไรส้ายเพื�อรองรับผูใ้ชง้านที�เพิ�มขึ�นและรองรับการเรยีนการสอนและภารกจิตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยั

- ปรับปรงุระบบบรกิารเครอืขา่ยไรส้าย
(Wifi) ประจํากลุม่อาคารวชิาการ 1 แลว้
เสร็จ

รอ้ยละ 100 50 50 -สํารวจพื�นที�อาคาร
-ทําแผนปรับปรงุ
ประสทิธภิาพการให ้
บรกิารเครอืขา่ยไร ้
สาย บรเิวณอาคาร
วชิาการ1 -จัดทําร
... อา่นตอ่

-

- สญัญาณระบบเครอืขา่ยไรส้าย (wifi)
กลุม่อาคารวชิาการ 1 มปีระสทิธภิาพ
ครอบคลมุทกุพื�นที�ของอาคาร

รปูแบบ 1 0 0 -สํารวจพื�นที�อาคาร
ระดบัสญัญาณอยู่
ในระดบัด ี-ยงัคงมี
พื�นที�อบัสญัญาณ
บางจดุ

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุถนน-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204006 - โครงการปรับปรงุถนน-

หนว่ยงาน : 0020500 - สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย : ปรับปรงุถนนภายในมหาวทิยาลยัใหม้สีภาพพรอ้มตอ่การใชง้าน และสามารถลดการเกดิอบุตัเิหตุ

- ปรับปรงุถนนภายในมหาวทิยาลยัแลว้
เสร็จ

รอ้ยละ 100 95 95 ประชมุคณะ
กรรมการจัดทําขอ้
กําหนดแลว้อยู่
ระหวา่งปรับแกร้ปู
แบบรายการตามมติ
คณะกรรมการเพื�อ
นัดประชมุครั �งตอ่ ...

อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุผนังดาดฟ้าอาคารกฬีาสรุเรงิไชย-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204007 - โครงการปรับปรงุผนังดาดฟ้าอาคารกฬีาสรุเรงิไชย-

หนว่ยงาน : 0020500 - สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย : ปรับปรงุผนังอาคารกฬีาสรุเรงิไชยแลว้เสร็จตามระยะเวลาที�กําหนดและสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

- ปรับปรงุผนังดาดฟ้าอาคารกฬีาสรุเรงิ
ไชยแลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 125 125 อยูร่ะหวา่งการ
กอ่สรา้งปรับปรงุ
ของผูรั้บจา้ง

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุระบบกนัซมึอาคารอาคารเรยีนรวม 1,อาคารวชิาการ 1-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204004 - โครงการปรับปรงุระบบกนัซมึอาคารอาคารเรยีนรวม 1,อาคารวชิาการ 1-

หนว่ยงาน : 0020500 - สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย : ปรับปรงุระบบกนัซมึเพื�อแกปั้ญหาการรั�วซมึของอาคารวชิาการ 1 และอาคารเรยีนรวม 1

- ปรับปรงุระบบกนัซมึของอาคารเรยีน
รวม 1 และอาคารวชิาการ 1 แลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 105 105 ปรับแกร้ปูแบบ
รายการตามขอ้
ชี�แนะของหวัหนา้
สว่นอาคารสถานที�
อยูร่ะหวา่งดําเนนิ
การของผูรั้บจา้ง

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนาระบบบรหิารการเงนิการคลงัใหม.่

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 7.3 Digital Transformation

งาน/โครงการ : 4203005 - โครงการพัฒนาระบบบรหิารการเงนิการคลงัใหม.่

หนว่ยงาน : 0020400 - สว่นการเงนิและบญัชี

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นการเงนิและบญัชี

เป้าหมาย : จัดทําระบบบรหิารการคลงัใหม ่สนับสนุนการบรหิารจัดการดา้นการเงนิ การบรหิารตน้ทนุตอ่หน่วย (Unit Cost) เพื�อการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร

- รอ้ยละของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื�อการบรหิารการเงนิการคลงัของ
มหาวทิยาลยั (ดา้นการเงนิและบญัช)ี

รอ้ยละ 100 25 25 รวบรวมขอ้มลูการ
เชื�อมโยงระบบ
สารสนเทศของ
หน่วยงานตา่ง ๆ
เสนออธกิารบดเีพื�อ
พจิารณา โดยไดใ้ห ้
ทําขอ้มลูเปร ี... อา่น
ตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุป้ายบอกทาง เครื�องหมายจราจร และความปลอดภยั-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204005 - โครงการปรับปรงุป้ายบอกทาง เครื�องหมายจราจร และความปลอดภยั-

หนว่ยงาน : 0020500 - สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย : ปรับปรงุป้ายบอกทาง เครื�องหมายจราจรใหม้คีวามพรอ้มตอ่การใชง้าน

- ปรับปรงุป้ายบอกทาง เครื�องหมาย
จราจร และความปลอดภยั

รอ้ยละ 100 60 60 เดอืน ม.ีค 2565
อยูใ่นขั �นตอนการ
ดําเนนิการปรับปรงุ
ป้ายจราจร

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุระบบผลตินํ�ารไีซเคลิ โรงผลติ2 (รพ.มทส.) ระยะที� 1-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 7.4 Sustainability in Practice

งาน/โครงการ : 4204008 - โครงการปรับปรงุระบบผลตินํ�ารไีซเคลิ โรงผลติ2 (รพ.มทส.) ระยะที� 1-

หนว่ยงาน : 0020500 - สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นอาคารสถานที�

เป้าหมาย : บรหิารจัดการการใชนํ้�าอยา่งประหยดัในทกุบรเิวณ/ทกุอาคาร/การบําบดันํ�าเสยี เพื�อใชก้บัอาคารสถานที�/ใตด้นิได ้

- ปรับปรงุระบบผลตินํ�ารไีซเคลิ โรง
ผลติ2 (รพ.มทส.) ระยะที� 1 แลว้เสร็จ

รอ้ยละ 100 40 40 1.ดําเนนิการสง่จัด
จา้งเพื�อหาผูรั้บจา้ง
เพื�อปรับปรงุระบบ
ผลตินํ�ารไีซเคลิ 2
2.อยูร่ะหวา่งการ
ดําเนนิการก ่... อา่น

ตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุการบรหิารจัดการบคุลากรที�มคีวามสามารถสงู (Talent Management)

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 7.2 Transform HR

งาน/โครงการ : 4202002 - โครงการปรับปรงุการบรหิารจัดการบคุลากรที�มคีวามสามารถสงู (Talent Management)

หนว่ยงาน : 0020300 - สว่นทรัพยากรบคุคล

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นทรัพยากรบคุคล

เป้าหมาย : การพัฒนาบคุลากรทมีศีกัยภาพสงู

- ระดบัความสําเร็จของการปรับปรงุการ
บรหิารจัดการคนที�มคีวามสามารถสงู

คะแนน 5 2 40 วางแผนในการวาง
แนวทางระบบ
Talent
Management รว่ม
กบัผูเ้ชี�ยวชาญ

- มรีะบบบรหิารจัดการพนักงานที�มี
ศกัยภาพสงู

ระบบ 1

- มพีนักงานที�มศีกัยภาพสงูไดต้ามเป้า
หมายของมหาวทิยาลยั

รอ้ยละ 10

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการ พัฒนาระบบการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ รพ. มทส.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 3.3 Healthcare Innovation Ecosystem

งาน/โครงการ : 4303002 - โครงการ พัฒนาระบบการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ รพ. มทส.

หนว่ยงาน : 4020000 - โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

เป้าหมาย : จัดหาเครื�องมอืที�ทนัสมยัและใชเ้ทคโนโลยใีหม่

- ระดบัความสําเร็จของการจัดหาเครื�อง
มอืแพทย ์ร.พ.มทส.

คะแนน 5 2.5 50 โรงพยาบาลฯ ได ้
สง่รายละเอยีดเพื�อ
ขอใหส้ว่นพัสดุ
ดําเนนิการจัดซื�อ
ครบถว้นทกุรายการ
ที�ไดรั้บอนุมตัแิลว้
เม ื... อา่นตอ่

การกําหนดราย
ละเอยีด
คณุลกัษณะเฉพาะ
ของครภุณัฑ์
ทางการแพทย ์มี
ความซบัซอ้น และ
ตอ้งตอบสนองตอ่
แนวการการขยาย
งา ... อา่นตอ่

เรง่ดําเนนิการ ตาม
แนวทางและ
นโยบายการ
กําหนดรายละเอยีด
คณุลกัษณะเฉพาะ
ของครภุณัฑ ์ในปี
ถดัไป

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการ ศนูยม์ะเร็งและรังสรัีกษา

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 3.3 Healthcare Innovation Ecosystem

งาน/โครงการ : 4303001 - โครงการ ศนูยม์ะเร็งและรังสรัีกษา

หนว่ยงาน : 4020000 - โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

เป้าหมาย : มคีวามพรอ้มดา้นสถานที� เพื�อใหม้ผีูป่้วยเขา้รับการรักษามากขึ�น และรองรับการสอนนักศกึษาแพทยแ์ละสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

- ระดบัความสําเร็จของผูรั้บจา้งสามารถ
สง่มอบงานไดต้ามระยะเวลาที�กําหนด

คะแนน 5 0.5 10 ไดผู้รั้บจา้งแลว้ แต่
ไมส่ามารถเซนต์
สญัญาไดเ้นื�องจาก
ตดิปัญหาเรื�องงบ
ประมาณกอ่สรา้ง
และครภุณัฑไ์มเ่ป็น
ไ ... อา่นตอ่

ยงัไมส่ามารถเซนต์
สญัญาได ้ตดิขดั
ทางดา้นราย
ละเอยีดกฎหมาย
จัดซื�อจัดจา้ง

รอคําแนะนําจาก
กรมบญัชกีลางและ
สํานักงบประมาณ

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการจัดตั �งศนูยฝึ์กอบรมการควบคมุกํากบัระบบปฏบิตักิารดว้ยแพลตฟอรม์ Smart Execution
System.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 6.2 Refunction & Proactive Organizational Communication

งาน/โครงการ : 4102003 - โครงการจัดตั �งศนูยฝึ์กอบรมการควบคมุกํากบัระบบปฏบิตักิารดว้ยแพลตฟอรม์ Smart Execution System.

หนว่ยงาน : 1070000 - สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

เป้าหมาย : มศีนูยฝึ์กอบรมการควบคมุกํากบัระบบปฏบิตักิารดว้ยแพลตฟอรม์ Smart Execution System

- ระดบัความสําเร็จของการจัดตั �งศนูยฝึ์ก
อบรมการควบคมุกํากบัระบบปฏบิตักิาร
ดว้ยแพลตฟอรม์ Smart Execution
System จํานวน 1 ศนูย์

คะแนน 5 1 20 มทส. และ สป.อว.
ลงนามใน MOU ลง
วนัที� 23 ม.ีค. 65
โดย สป.อว. จะ
ดําเนนิการโอนงบ
ประมาณงวดที� 1
ภายใน 30 ... อา่นตอ่

โครงการฯ ยงัไม่
สามารถทําสญัญา
จัดซื�อครภุณัฑไ์ด ้
เนื�องจาก สป.อว.
ยงัไมไ่ดโ้อนงบ
ประมาณที�จัดสรร
ใหแ้ก ่ม ... อา่นตอ่

...

- จํานวนเครอืขา่ยความรว่มมอืในการ
พัฒนากําลงัคนที�มสีมรรถนะสงูกบัหน่วย
งานภายนอกและภาคอตุสาหกรรมใน
พื�นที�

หน่วยงาน 10 0 0 -

- จํานวนหลกัสตูรอบรมระยะสั �น Non-
degree

หลกัสตูร 10 0 0 -

- จํานวนคณาจารยแ์ละผูส้อนปฎบิตักิาร
เป็นวทิยากรได ้

คน 50 0 0 มทส. และ สป.อว.
ลงนามใน MOU ลง
วนัที� 23 ม.ีค. 65
โดย สป.อว. จะ
ดําเนนิการโอนงบ
ประมาณงวดที� 1
ภายใน 30 ... อา่นตอ่

โครงการ ฯ ยงัไม่
สามารถจัดกจิกรรม
ได ้เนื�องจาก
สป.อว. ยงัไมไ่ด ้
โอนงบประมาณที�
จัดสรรใหแ้ก ่มทส.

- จํานวนผูผ้า่นการฝึกอบรม คน 500 0 0 มทส. และ สป.อว.
ลงนามใน MOU ลง
วนัที� 23 ม.ีค. 65
โดย สป.อว. จะ
ดําเนนิการโอนงบ
ประมาณงวดที� 1
ภายใน 30 ... อา่นตอ่

โครงการ ฯ ยงัไม่
สามารถจัดกจิกรรม
ได ้เนื�องจาก
สป.อว. ยงัไมไ่ด ้
โอนงบประมาณที�
จัดสรรใหแ้ก ่มทส.

- จํานวนโรงงานที�ไดรั้บการออกแบบ
Smart Execution System

โรงงาน 10 0 0 -

- จํานวนชดุระบบปฏบิตักิารดว้ย
แพลตฟอรม์ Smart Execution System

ชดุ 5 0 0 -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนาระบบ Alumni Database V.2-

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 6.5 Promote Engagement (Academic, Research, Innovation, Community, Alumni)

งาน/โครงการ : 4105004 - โครงการพัฒนาระบบ Alumni Database V.2-

หนว่ยงาน : 0020900 - สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย : จัดทําระบบฐานขอ้มลูศษิยเ์กา่ของมหาวทิยาลยัในลกัษณะ Self-Updating

- มกีารพัฒนาระบบ Alumni Database
V.2

รอ้ยละ 80 0 0 เดอืนตลุาคม 2564
- สอบถามความ
ตอ้งการใชง้า
นระบบฯ จากหน่วย
งานตา่ง ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่
สํานักวชิา, ส ... อา่น

ตอ่

- ความพงึพอใจในการใชง้านฐานขอ้มลู
ของศษิยเ์กา่ มทส.

ระดบั 4 0 0 -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการจัดทําสื�อและการประชาสมัพันธส์รา้งความตระหนัก และสรา้งการรับรู ้SUT Brand

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 6.2 Refunction & Proactive Organizational Communication

งาน/โครงการ : 4102002 - โครงการจัดทําสื�อและการประชาสมัพันธส์รา้งความตระหนัก และสรา้งการรับรู ้SUT Brand

หนว่ยงาน : 0021000 - สว่นประชาสมัพันธ์

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นประชาสมัพันธ์

เป้าหมาย : พัฒนาอตัลกัษณ ์สรา้งความตระหนัก และสรา้งการรับรู ้SUT Brand

- จัดกจิกรรม Rebranding และพัฒนา
อตัลกัษณ ์มทส.

ครั�ง 8 4 50 จัดประชมุและอบรม
เชงิปฏบิตักิาร :
กลยทุธก์ารวางแผน
Branding วทิยากร
ภายนอก รว่มกบัผู ้
บรกิารระดบัสงู วนั
... อา่นตอ่

จากมาตรการเฝ้า
ระวงัสถานการณ์
โควดิ-19 ทําใหก้าร
ดําเนนิกจิกรรม เขา้
ถงึขอ้มลูและกลุม่ผู ้
รว่มรายการมขีอ้จํา
... อา่นตอ่

พยายามปรับการ
สื�อสาร ผา่นระบบ
โซเชยีล และสื�อ
หลายรปูแบบครอบ
มากยิ�งขึ�น

- กจิกรรมประชาสมัพันธเ์ชงิรกุ รอ้ยละ 80 40 50 1. ภาพผูบ้รหิารเพื�อ
ประกอบการผลติ
สื�อประชาสมัพันธ์
2. การผลติ
ออกแบบของที�
ระลกึปีใหมม่อบแก่
บคุลากร สร ... อา่น
ตอ่

จากสถานการณเ์ฝ้า
ระวงั โควดิ-19
ทําใหต้อ้งปรับรปู
แบบการดําเนนิ
รายการ การเขา้ถงึ
ขอ้มลู และการนํา
เสนอในแตล่ ... อา่น

ตอ่

ปรับวธิกีารนําเสนอ
ผา่นสื�อโซเชยีล
หรอืสื�อ
ประชาสมัพันธ์
หลายรปูแบบ เพื�อ
เขา้ถงึกลุม่เป้า
หมายมากที�สดุ

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนากรอบการประเมนิทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรม.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 5.7 Strengthen Entrepreneurship Development Platform

งาน/โครงการ : 4007002 - โครงการพัฒนากรอบการประเมนิทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรม.

หนว่ยงาน : 0022000 - โครงการจัดตั �งสถานพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการสําหรับนักศกึษา

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : โครงการจัดตั �งสถานพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการสําหรับนักศกึษา

เป้าหมาย : มกีรอบสมรรถนะและแนวทางการประเมนิดา้นความเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรมสําหรับนักศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

- กรอบและแนวทางการประเมนิสมรรถนะ
ดา้นความเป็นผูป้ระกอบการและ
นวตักรรม

รอ้ยละ 100 60 60 ไตรมาส 1 - ไดจั้ด
ตั �งคณะทํางาน เพื�อ
กําหนดกรอบการ
ดําเนนิงาน และ
วางแผนการดําเนนิ
งานในกจิกรรมยอ่ย
ตา่งๆ โดยม ... อา่น

ตอ่

- ระบบสารสนเทศเพื�อจัดเกบ็และประเมนิ
สรรมถนะดา้นความเป็นผูป้ระกอบการ
และนวตักรรม

รอ้ยละ 100 60 60 ไตรมาส 1 - ไดจั้ด
ตั �งคณะทํางาน เพื�อ
กําหนดกรอบการ
ดําเนนิงาน และ
วางแผนการดําเนนิ
งานในกจิกรรมยอ่ย
ตา่งๆ โดยจ ... อา่น

ตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสนับสนุนเงนิสมทบโครงการวจัิยที�ไดรั้บจากแหลง่ทนุภายนอก.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 4.3 Research Facilitator

งาน/โครงการ : 3803001 - โครงการสนับสนุนเงนิสมทบโครงการวจัิยที�ไดรั้บจากแหลง่ทนุภายนอก.

หนว่ยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย : สง่เสรมิงานวจัิยเพื�อการแกปั้ญหาของประเทศ และตรงตอ่ความตอ้งการของอตุสาหกรรมของพื�นที�และประชาชน

- งบประมาณดา้นการวจัิยจากแหลง่ทนุ
ภายนอกทั �งภาครัฐ ภาคเอกชนและตา่ง
ประเทศ

ลา้นบาท 6.7 6.43 95.97 โครงการสนับสนุน
เงนิสมทบโครงการ
วจัิยที�ไดรั้บจาก
แหลง่ทนุภายนอก
จํานวน 16
โครงการ

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุหอ้งปฏบิตักิารดา้นวทิยาศาสตรช์วีภาพพื�นฐานเพื�อใหไ้ดม้าตรฐานความปลอดภยั
ทางชวีภาพตามพระราชบญัญัตเิชื�อโรคและพษิจากสตัว ์พ.ศ. 2558

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 4.7 Strengthen R&D Ecosystem

งาน/โครงการ : 3807004 - โครงการปรับปรงุหอ้งปฏบิตักิารดา้นวทิยาศาสตรช์วีภาพพื�นฐานเพื�อใหไ้ดม้าตรฐานความปลอดภยัทางชวีภาพตามพ
ระราชบญัญัตเิชื�อโรคและพษิจากสตัว ์พ.ศ. 2558

หนว่ยงาน : 3020000 - ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เป้าหมาย : ปรับปรงุโครงสรา้งพื�นฐานดา้นการวจัิยและพัฒนาของมหาวทิยาลยัใหม้คีวามปลอดภยั และไดรั้บมาตรฐานการวจัิยในระดบัสากล

- ระดบัความสําเร็จของการปรับปรงุหอ้ง
ปฏบิตักิารดา้นวทิยาศาสตรช์วีภาพพื�น
ฐาน

คะแนน 5 3 60 ไดดํ้าเนนิการ
พจิารณาผลการ
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์
สําหรับการประกวด
ราคาจา้งกอ่สรา้ง
ปรับปรงุหอ้งปฏบิตั ิ
กา ... อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการยกระดบัการตพีมิพผ์ลงานวจัิยคณุภาพสงูของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร.ี

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 4.3 Research Facilitator

งาน/โครงการ : 3803003 - โครงการยกระดบัการตพีมิพผ์ลงานวจัิยคณุภาพสงูของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร.ี

หนว่ยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย : โปรดระบเุป้าหมายโครงการยกระดบัการตพีมิพผ์ลงานวจัิยคณุภาพสงูของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

- จํานวนทนุวจัิยเพื�อรับสทิธบิตัรหรอืตี
พมิพผ์ลงานในวารสารระดบันานาชาต/ิ
Inbound/ Outbound

ทนุ 10 26 260 -ไตรมาส1 จํานวน
ทนุเพื�อรับสทิธบิตัร
หรอืตพีมิพผ์ลงาน
ในวารสารระดบั
นานาชาต ิ10 ทนุ
-ไตรมาส2 จํานวน
ทนุเพ ... อา่นตอ่

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการจัดตั �งศนูยป์ฏบิตักิารวจัิยรังสรัีกษาจากโบรอนจับยดึนวิตรอน (Boron Neutron Capture
Therapy)

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 4.7 Strengthen R&D Ecosystem

งาน/โครงการ : 3807002 - โครงการจัดตั �งศนูยป์ฏบิตักิารวจัิยรังสรัีกษาจากโบรอนจับยดึนวิตรอน (Boron Neutron Capture Therapy)

หนว่ยงาน : 0021800 - ศนูยป์ฏบิตักิารวจัิยรังสรัีกษาจากโบรอนจับยดึนวิตรอน

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยป์ฏบิตักิารวจัิยรังสรัีกษาจากโบรอนจับยดึนวิตรอน

เป้าหมาย : สง่เสรมิการศกึษาวจัิยเพื�อการแกปั้ญหาของประเทศ (ระยะแรกเป็นการจัดเตรยีมโครงสรา้งพื�นฐานเพื�อใหม้เีครื�องมอืและอปุกรณท์ี�มคีวาม
พรอ้มสําหรับการดําเนนิงานของศนูยป์ฏบิตักิารวจัิยรังสรัีกษาฯ เพื�อการรองรับการวจัิยในอนาคต)

- ระดบัความสําเร็จของการไดรั้บใบ
อนุญาตที�เกี�ยวขอ้งกบัการจัดตั �งสถาน
ประกอบการทางนวิเคลยีร ์(ยื�นเอกสาร
คําขอรับใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเครื�อง
ปฏกิรณน์วิเคลยีรว์จัิย มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร)ี

คะแนน 5 3 60 จัดทําเอกสาร
รายงานวเิคราะห์
ความปลอดภยั
สถานประกอบการ
ทางนวิเคลยีร์
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี
แลว้เสร็จ ... อา่นตอ่

1. เอกสารประกอบ
การยื�นขอรับใบ
อนุญาตกอ่สรา้งฯ มี
จํานวนมาก ตอ้ง
แสดงรายละเอยีด
ในเชงิเทคนคิ ที�
มทส. ตอ้งจ ... อา่น

ตอ่

- ประสานงานกบั
สํานักงานปรมาณู
เพื�อสนัต ิเพื�อทราบ
ละเอยีดขอ้กําหนด
อยา่งสมํ�าเสมอ -
ประสานงานกบั
CIAE ผ ู... อา่นตอ่

- รายงานวเิคราะหค์วามปลอดภยัเครื�อง
ปฏกิรณน์วิเคลยีรว์จัิย มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ี(ฉบบัเบื�องตน้) แลว้
เสร็จ

รอ้ยละ 100 50 50 1. รายงานวเิคราะห์
ความปลอดภยัฯ
แลว้เสร็จรอ้ยละ 80

- การจัดทําขอ้มลู
รายละเอยีดเชงิ
เทคนคิ ตอ้งมรีาย
ละเอยีดที�เป็นไปตา
มกฏกระทรวงที�
กําหนด และ
มาตรฐานสากลที�เ
... อา่นตอ่

- ประชมุกบั CIAE
ทกุเดอืน เพื�อขอขอ้
ทราบและสอบถาม
ขอ้สงสยั - จัดสง่
รา่งรายงาน
วเิคราะหค์วาม
ปลอดภยัฯ ให ...

อา่นตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการปรับปรงุโรงประลองผลติภณัฑท์างวศิวกรรมขั �นสงู (Hitech Fabrication Laboratory)

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 4.7 Strengthen R&D Ecosystem

งาน/โครงการ : 3807003 - โครงการปรับปรงุโรงประลองผลติภณัฑท์างวศิวกรรมขั �นสงู (Hitech Fabrication Laboratory)

หนว่ยงาน : 3020000 - ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เป้าหมาย : เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของระบบนเิวศดา้นการวจัิยและพัฒนา เพื�อใหไ้ดม้าตรฐานและมกีารใชป้ระโยชนจ์ากโครงสรา้งพื�นฐานอยา่งเต็มที�

- ระดบัความสําเร็จของการ ปรับปรงุโรง
ประลองผลติภณัฑท์างวศิวกรรมขั �นสงู
(Hitech Fabrication Laboratory)

คะแนน 5 2 40 แตง่ตั �งคณะ
กรรมการดําเนนิการ
โครงการปรับปรงุ
อาคารปฏบิตักิาร
วศิวกรรม
อากาศยานจํานวน
5 คณะ ไดแ้ก ่คณะ
กรรมกา ... อา่นตอ่

นําเขา้สู่
กระบวนการจัดจา้ง
ครั �งที�2แลว้มผีูเ้ขา้
เสนอราคา
จํานวน3ราย โดย
เจา้ที�เสนอราคาตํ�า
สดุไมเ่ขา้ทําสญั ...

อา่นตอ่

ศนูยเ์ครื�องมอืฯได ้
ดําเนนิการประสาน
งานกบัสว่นพัสดุ
เพื�อดําเนนิการ
ประกาศการจา้งตอ่
ครั �งที�3

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสนับสนุนการจัดตั �งศนูยว์จัิย (Research Center) เพื�อแกปั้ญหาของประเทศและปัญหา
ของพื�นที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ.

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 4.6 Multidisciplinary Research Group

งาน/โครงการ : 3806001 - โครงการสนับสนุนการจัดตั �งศนูยว์จัิย (Research Center) เพื�อแกปั้ญหาของประเทศและปัญหาของพื�นที�ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ.

หนว่ยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย : สนับสนุน CoE ใหทํ้าการวจัิยเพื�อประโยชนท์างพาณชิยผ์า่นกระบวนการสรา้งระบบธรุกจิขึ�นใหมใ่น CoE ผา่นกระบวนการ R&D Spinoff

- จํานวนโครงการวจัิยภายใตค้ลสัเตอร์
วจัิยแบบมุง่เป้า

โครงการ 5 6 120 ไตรมาสที� 2 จํานวน
6 โครงการ 1. การ
ขยายขนาด
กระบวนการผลติ
2,3-บวิเทนไดออล
สูร่ะดบั 300 ลติร
จากกากนํ�าตาล ...

อา่นตอ่

- -

- จํานวนโครงการวจัิยบรูณาการขนาด
ใหญข่องศนูยว์จัิยที�แกปั้ญหาและสรา้ง
ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคม

โครงการ 25 17 68 ไตรมาสที� 1 จํานวน
5 โครงการ 1. การ
วเิคราะหแ์ละตรวจ
สอบหาคา่ความ
แตกตา่งทางคณุ
สมบตัไิดอเิล็กตรกิ
เพื�อออ ... อา่นตอ่

- -

- จํานวนความรว่มมอืดา้นการวจัิยกบัภาค
เอกชน ภาคอตุสาหกรรมชั �นนํา

แหง่ 25 11 44 ไตรมาสที� 1 จํานวน
4 แหง่ 1. บรษัิท
Nitto 2. บรษัิท สนิ
วารพัีฒนา จํากดั 3.
บรษัิทศรเีมฆ
คอรป์อเรชั�น ... อา่น

ตอ่

- -

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการสรา้งความรว่มมอืดา้นสหกจิศกึษาบรูณาการการเรยีนกบัการทํางาน (CWIE) ในระดบั
นานาชาติ

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 2.2 Strengthen Cooperative Education

งาน/โครงการ : 3702002 - โครงการสรา้งความรว่มมอืดา้นสหกจิศกึษาบรูณาการการเรยีนกบัการทํางาน (CWIE) ในระดบันานาชาติ

หนว่ยงาน : 3080000 - ศนูยส์หกจิศกึษาและพัฒนาอาชพี

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยส์หกจิศกึษาและพัฒนาอาชพี

เป้าหมาย : การแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ารดําเนนิงานสหกจิศกึษาบรูณาการการเรยีนกบัการทํางาน (CWIE) ในระดบันานาชาติ

- รอ้ยละความสําเร็จของการแลกเปลี�ยน
เรยีนรูก้ารดําเนนิงานสหกจิศกึษาบรูณา
การการเรยีนกบัการทํางาน (CWIE) ใน
ระดบันานาชาตริว่มกบัมหาวทิยาลยัและ/
หรอืหน่วยงานในตา่งประเทศ

รอ้ยละ 100 50 50 ไตรมาส 1/2565
(ระหวา่ง 1 ตลุาคม
2564 – 31
ธนัวาคม 2564)
(รอ้ยละ 25) ศนูย์
สหกจิศกึษาฯ มกีาร
ดําเนนิง ... อา่นตอ่

- ความรว่มมอืดา้นสหกจิศกึษาบรูณาการ
การเรยีนกบัการทํางาน (CWIE) กบั
มหาวทิยาลยั และ/หรอืสถานประกอบ
การในตา่งประเทศ

แหง่ 1 4 400 ไตรมาส 1/2565
(ระหวา่ง 1 ตลุาคม
2564 – 31
ธนัวาคม 2564) ผล
การดําเนนิงาน 3
แหง่ ในไตรมาสที�
1 ศนูยส์หก ... อา่น

ตอ่

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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ผูด้แูลระบบผูด้แูลระบบ

หนา้หลกัหนา้หลกั

จัดการระบบจัดการระบบ

แผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร

งบประมาณหน่วยงานงบประมาณหน่วยงาน

ระบบ Project-Basedระบบ Project-Based
ManagementManagement

รายงานผลตามตวัชี�วดัรายงานผลตามตวัชี�วดั

การพจิารณางบประมาณการพจิารณางบประมาณ

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ

สรปุรายงานสรปุรายงาน

เปลี�ยนรหสัผา่นเปลี�ยนรหสัผา่น

ออกจากระบบออกจากระบบ

รายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดัรายงานผลผลติ - ตวัชี�วดั

โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารยใ์หส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (International
standard).

ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : 2.1 Lifelong Learning

งาน/โครงการ : 3701012 - โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารยใ์หส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (International standard).

หนว่ยงาน : 0021400 - สถานพัฒนาคณาจารย์

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล รอ้ยละ
รายละเอยีด 

ผลการดาํเนนิงาน
ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถานพัฒนาคณาจารย์

เป้าหมาย : เตรยีมความพรอ้มใหก้บัอาจารยท์ั �งในดา้นของศกัยภาพในการทําวจัิย การใชส้ื�อการสอนภาษาองักฤษ เพื�อกา้วเขา้สูอ่าเซยีนและระดบัสากล

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาความ
สามารถของอาจารยใ์หส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล (International
Standard)

คะแนน 5 3 60 -ทําแผนงบ
ประมาณคา่ใช ้�จา่ย
ตามปรากฎใน
PBM และเริ�มตน้จัด
กจิกรรมอบรม
STARS 2021
ระหวา่งวนัที� 22-26
พฤศ ... อา่นตอ่

คณาจารยผ์ูร้ว่ม
โครงการมภีาระงาน
มากขึ�น ทําใหไ้มม่ี
เวลาในการพัฒนา
RAP

ตดิตาม/สอบถาม
ความคบืหนา้เป็น
ระยะ ๆ

- บคุลากรมหาวทิยาลยัที�ไดรั้บการรับรอง
วทิยฐานะดา้นการสอนตามกรอบ
มาตรฐานวชิาชพีดา้นการสอน UKPSF
ตั �งแตร่ะดบั AFHEA ขึ�นไป

คน 20 10 50 มคีณาจารยไ์ด ้
รับรองวทิยฐานะ
จํานวนรวม 7 ทา่น
แบง่เป็น - ระดบั
SFHEA จํานวน 3
ทา่น ไดแ้ก่
รศ.ดร.สรุนิทร ...
อา่นตอ่

จํานวนคณาจารยพ์ี�
เลี�ยงในแตล่ะสาขา
วชิาไมเ่พยีงพอ

ใชค้ณาจารยจ์าก
สาขาวชิาที�มคีวาม
ใกลเ้คยีงกนั

ชว่ยเหลอืพมิพห์นา้นี�สรปุรายงาน
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