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  คำนำ 
   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในคราวการประชุมครั ้งที่  8/2565 เมื ่อวันที่                
24 กันยายน 2565 โดยแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ เป็นการนำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ที่กำหนดทิศทางการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน ภายใต้ 6 วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)  89 แนวทาง และ 26 ผลลัพธ์หลัก (Key Results) โดยการนำแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัตินี้เป็นปีแรกของแผน มีการขับเคลื่อนการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบ
ของงานพัฒนาและโครงการ ประกอบด้วย งานพัฒนา จำนวน 31 งานพัฒนา และโครงการ จำนวน 65 โครงการ    

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง จำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็น
หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการร่วมกันดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้แผนปฏิบัติการ และสามารถขับเคลื ่อนให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Objectives)  ที ่กำหนดไว้ ภายใต้ค่านิยมองค์กร SUT PRIDE (Professionalism | Relationship | Integrity | 
Delight | Entrepreneurship) เพื ่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก้าวไปสู ่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมและความยั่งยืน (University of Innovation & Sustainability)” ในลำดับต่อไป 

 
 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ตุลาคม 2565 



สารบัญ 
 

คำนำ  ก 
บทสรุปผู้บริหาร  ข-จ 
แผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา  1-5 
โครงสร้างแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  6-10 
รายละเอียดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนงานหลัก แผนงานรอง โครงการ   

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 : เพื่อปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) 
และเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน กลุ่มใหม่ (วัยทำงาน) ทุกช่วงวัยรองรับ
การพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 

  

แผนงานหลัก : พัฒนาการจัดการศึกษารองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)   
แผนงานรอง : พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน

รองรับความต้องการตลาดแรงงาน และการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย 
  

 1) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษ  
ที่ 21 ให้กับนักศึกษาและลดอัตราการพ้นสภาพ 

 11-13 

 2) โครงการยกระดับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (NL)  14-16 
 3) โครงการปฏิรูปการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา 
 17-20 

 4) โครงการจัดการเรียนการสอนรองรับการเปลี่ยนผ่านการศึกษาในช่วงวัย
มัธยมศึกษาตอนปลายสู่ช่วงวัยมหาวิทยาลัย 

 21-23 

 5) โครงการ SOUND MIND  24-26 
แผนงานรอง : ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ให้ได้มาตรฐานสากล   

 6) โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
(International Standard) 

 27-29 

แผนงานรอง : สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และส่ือการศึกษา   
 7) โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสนับสนุนระบบการศึกษา

รองรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 30-31 

แผนงานรอง : เร่งรัดประชาสัมพันธ์และสร้างกลไกดึงดูดนักศึกษา   
 8) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  32-33 
 9) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 2  34-36 
 10) โครงการ SMILe Fest (Science, Mathematics and Innovation 

Learning Festival) 
 37-38 

 11) โครงการจัดแข่งขัน SUT Mini Marathon  39-41 
    



แผนงานรอง : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา   
 12) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  42-43 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 : เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพื้นฐานองค์
ความรู้ด้าน วทน. เสริมสร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 

  

แผนงานหลัก : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
                   และเทคโนโลยี 

  

แผนงานรอง : เพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรการวิจัย   
 13) โครงการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเชิงรุก  44-47 
 14) โครงการสร้างระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Research Brotherhood Program)  48-50 
 15) โครงการสนับสนุนให้มีนักวิจัยเต็มเวลา (Full-Time Researchers) เพ่ือการ

วิจัยที่เป็นเลิศ 
 51-54 

แผนงานรอง : สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและ 
                  ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

  

 16) โครงการยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยคุณภาพสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

 55-57 

 17) โครงการยกระดับวารสาร SUT Journal สู่มาตรฐานสากลเชิงรุก  58-60 
แผนงานรอง : สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศและการสร้างเครือข่ายการวิจัย   
 18) โครงการความร่วมมือ มทส.-JUNO  61-64 
 19) โครงการสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยฟิสิกส์  65-66 
 20) โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  67-69 
 21) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) เพ่ือแก้ปัญหาของ

ประเทศและปัญหาของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 70-73 

 22) โครงการสร้างสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  74-76 
 23) โครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล  77-78 
 24) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron 

Neutron Capture Therapy) 
 79-81 

 25) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐานเพ่ือให้ได้
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 

 82-84 

 26) โครงการก่อสร้างโรงประลองพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตวิศวกรรมขั้นสูง  85-87 
 27) โครงการสนับสนุนเงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก  88-89 



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 : เพื่อมุ่งสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ
สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัย
บุรินทร์) ระดับชาติ และนานาชาติ 

  

แผนงานหลัก : พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม     
แผนงานรอง : พัฒนาและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา   
 28) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กระบวนกร และบุคลากรด้านการพัฒนา

ความเป็นผู้ประกอบการและการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
 90-92 

 29) โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในบริบทสังคมโลกและ
ความยั่งยืน 

 93-94 

 30) โครงการพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือแบบจตุรภาคีในการพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 

 95-97 

 31) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  98-100 
แผนงานรอง : เร่งรัดการสร้างองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำไปสู่การสร้าง 
                  รายได้ของมหาวิทยาลัย 

  

 32) โครงการขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  101-103 
แผนงานรอง : ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
                  เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์)  
                  ระดับชาติ และนานาชาติ   

  

 33) โครงการการพัฒนาสู่การเป็น Engaged and Sustainable University  104-105 
 34) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเกษตรแม่นยำและการพัฒนาโรงงานต้นแบบ

ด้านนวัตกรรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ
การสร้างอาชีพในสถานการณ์วิกฤต COVID-19   

 106-108 

 35) โครงการหลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup ด้านเกษตรและ
อาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน 

 109-110 

 36) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 111-112 

 37) โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก 1-4  113-115 
 38) โครงการปรับปรุงอาคารฝึกอบรมเขาเข่ือนลั่น  116-118 
 39) โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ฐานทรัพยากรและ

อาคารบริการ 
 119-121 

 40) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และประชุมสัมมนาวิชาการ  122-124 
 41) โครงการการแข่งขันแอโรบิกมวยโคราช (Aerobic  Muay Korat Contest)  125-126 

 
 



แผนงานรอง : สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมโยงกับภายนอก 
                  เพื่อขับเคลื่อนองค์กร 

  

 42) โครงการริเริ่มความร่วมมือระหว่างบริษัทข้ามชาติและมหาวิทยาลัย 
(International Industry-University Link Initiative) 

 127-130 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : เพื่อยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย   
แผนงานหลัก : พัฒนาและสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการ   

แผนงานรอง : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล   
 43) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ (Smart HR 

Digital Platform) 
 131-133 

แผนงานรอง : ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้มหาวิทยาลัย       
 44) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการเพ่ิมสมาชิกศิษย์เก่า  134-135 
แผนงานรอง : พัฒนาระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล       

 45) โครงการ Data Centralization เพ่ือการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ด้าน   
Smart and Sustainable University 

 136-138 

แผนงานรอง : ปรับปรุงระบบการบริการ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ 
                  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

  

 46) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  139-140 
 47) โครงการปรับปรุงอาคารเพ่ือแก้ปัญหาการรั่วซึม  141-142 
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บทสรุปผู้บริหาร 

งานพัฒนา/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566 -2570) ประกอบด้วย         
6 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ได้แก่ 1) เพ่ือปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม 
(ก่อนวัยท างาน) และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ (วัยท างาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนาก าลังคนแห่ง
อนาคต 2) เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการน านวัตกรรมบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้าน วทน. เสริมสร้าง   
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 3) เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับ
จังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 4) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย 5) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมขีดความสามารถของโรงพยาบาล มทส. โดยใช้
งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและชุมชน 
(Healthcare Research & Innovation) และ 6) เพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาและการศึกษา    
เชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) เพ่ือการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีผลลัพธ์หลัก (Key Results) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด
แผนจ านวน 26 ผลลัพธ์หลัก 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ภายใต้ 6 หมุดหมาย ประกอบด้วย งานพัฒนา จ านวน      
31 งานพัฒนา และโครงการ จ านวน 65 โครงการ โดยสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 จ าแนกตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 

1. เพื่อปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยท างาน) และเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน
กลุ่มใหม่ (วัยท างาน) ทุกช่วงวัยรองรับการพัฒนาก าลังคนแห่งอนาคต จากภาวะที่จ านวนนักศึกษาลดลง
อย่างต่อเนื่อง คนวัยเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนมหาวิทยาลัยลดลง ผู้เรียนจบปริญญาลดลง การคัดเลือก
บุคลากรเข้าท างานให้ความส าคัญกับความสามารถ และประสบการณ์จริงมากกว่าใบปริญญา เป็นความท้าทาย
ที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญ เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้น าความได้เปรียบจากจุดแข็งและโอกาส
ที่มีมาพัฒนาด้านการเรียนการสอน ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานรองรับความต้องการตลาดแรงงานและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย พัฒนาระบบสะสมหน่วยกิตรองรับ
การเรียนรู้ตลอดช่วงวัย ยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด พัฒนาความสามารถของอาจารย์ให้ได้มาตรฐาน
นานาชาติตามแนวทางกรอบมาตรฐาน UKPSF หรือมาตรฐานอ่ืนที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอน เร่งรัดการประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาในเชิงรุก และการประชาสัมพันธ์การรับรู้ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ ภาพรวมประกอบด้วย 10 งาน  
และ 12 โครงการ โดยด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 
ให้กับนักศึกษา พัฒนาความสามารถของอาจารย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พัฒนานวัตกรรมสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษาสนับสนุนระบบการศึกษารองรับผู้เรียนทุกช่วงวัย การจัดการเรียนการสอนรองรับการ
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เปลี่ยนผ่านการศึกษาในช่วงวัยมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ช่วงวัยมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
ของนักศึกษา พัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตร และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เป็นต้น 

2. เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการน านวัตกรรมบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้าน วทน. 
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก จากภาวะที่
มหาวิทยาลัยมีคะแนนของผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยลดลง จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง 
คณาจารย์ที่ท าวิจัยในกลุ่มที่ยังมีประสบการณ์วิจัยน้อยมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ขีดความสามารถในการสร้างความ
ร่วมมือการวิจัยกับต่างประเทศมีจ ากัดในบางสาขาวิชา การสร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็งในสาขาวิชา และพหุสาขาวิชา
ที่ปัจจุบันเป็นแนวดิ่งมากกว่าแนวราบ ส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานวิจัย เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว
มหาวิทยาลัยได้น าความได้เปรียบจากจุดแข็งและโอกาสที่มีมาพัฒนาขับเคลื่อนด้านการวิจัยให้ได้ตาม
เป้าหมาย ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมุ่งเน้นเร่งรัดการเพ่ิมบุคลากรทางการวิจัย เพ่ิมแรงจูงใจและ
สนับสนุนปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
วิจัยทั้งที่มีอยู่เดิมและการสร้างเครือข่ายใหม่ สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศสนับสนุนการวิจัยต่าง ๆ และ
พัฒนา Research Facilitator ที่ เอ้ือต่อการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในทุกด้าน  และสร้าง
ผลงานวิจัยที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภาพรวมประกอบด้วย 1 งาน และ 15 โครงการ      
โดยด าเนินการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเชิงรุก สนับสนุนให้มีผลงานวิจัยและพัฒนาให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น สนับสนุนนักวิจัยเต็มเวลา/นักวิจัยรุ่นใหม่   
ที่มีศักยภาพสูงในการท าวิจัยมากขึ้น สนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิจัยและ
ผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแบบมุ่งเป้า สนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้คลัสเตอร์วิจัยแบบมุ่งเป้า 
โครงการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ของศูนย์วิจัยที่แก้ปัญหาและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
แสวงหางบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
พ้ืนฐาน ก่อสร้างโรงประลองผลิตภัณฑ์คอนกรีตวิศวกรรมขั้นสูง เป็นต้น 

3. เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 
สร้างสังคมที่ย่ังยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติ และนานาชาติ ด้วยมีความ
ต้องการของจังหวัดและชุมชนในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์กับการ
พัฒนาเมืองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม กอปรกับกระทรวง อว. มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย
แห่งการประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยด้านความสามารถน าผลงานวิจัย 
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ฯ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังมีความท้าทายที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถพ่ึงตนเองด้านงบประมาณ งานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ยังไม่เกิดมรรคผลอย่างยั่งยืน   การประสานให้เกิดการบูรณาการในการท างานให้    
ตอบโจทย์ความต้องการภายนอก เพ่ือลดจุดอ่อนดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้น าความได้เปรียบจากจุดแข็งและ
โอกาสที่มีมาพัฒนาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ สร้างสังคมที่ยั่งยืนให้ได้ตาม
เป้าหมาย ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมุ่งเน้นสนับสนุนการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบของ
นักศึกษา พัฒนาแนวทางความร่วมมือในการร่วมลงทุนในธุรกิจเริ่มต้นของนักศึกษา สนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรม กระตุ้นให้เกิดการสร้างรายได้จากการน าทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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ขับเคลื่อนการองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์/แก้ไขปัญหาจังหวัด ภูมิภาค ชาติ นานาช าติ 
ส่งเสริมกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ระหว่าง มทส. กับทุกภาคส่วน ยกระดับการด าเนินงานด้านสื่อสาร สร้าง
การรับรู้ และภาพลักษณ์องค์กร และยกระดับการด าเนินงานด้านการสร้าง SUT Window เชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ ภาพรวมประกอบด้วย  4 งาน และ 15 โครงการ โดยด าเนินการพัฒนาความเป ็น
ผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา อาจารย์ กระบวนกร และบุคลากร พัฒนากลไกความร่วมมือกับภาครัฐ/
เอกชน/ประชาสังคม รวมทั้งเพิ่มงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ  สร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรม พัฒนาสู่การเป็น Engaged and Sustainable University พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเกษตร
แม่นย าและโรงงานต้นแบบด้านนวัตกรรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มระดับกึ่งอุตสาหกรรมฯ หลักสูตร
การระดมทุนและการบริหาร Startup ด้านเกษตรและอาหารฯ ริเริ่มความร่วมมือระหว่างบริษัทข้ามชาติ
และมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นผ่าน อพ.สธ. เป็นต้น 

4. เพื่อยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ด้วยมหาวิทยาลัยมีความท้าทายที่
รัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณโดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยพ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณมากขึ้น 
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงด้าน Digital Transformation การสร้างความผูกพันกับศิษย์เก่าให้เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยยังไม่มีผลเป็นรูปธรรม Entrepreneurial Mindset และทัศนคติที่ดีต่อ
ระบบรวมบริการประสานภารกิจ โครงสร้างและจ านวนพนักงานที่เหมาะสม เพ่ือพร้อมรับกับความท้าทาย
ข้างต้น มหาวิทยาลัยได้น าความได้เปรียบจากจุดแข็งที่มีมายกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมุ่งเน้นลดการพ่ึงพางบประมาณแผ่นดิน
และสร้างช่องทางการหารายได้ใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบบริหาร     
ในรูปแบบ Digital Transformation พัฒนาช่องทางการเข้าถึงการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล      
ปรับโครงสร้างระบบการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง Internal Audit 
และ Risk Management ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพให้เหมาะสม มีสุนทรียศาสตร์ 
เพ่ือการดึงดูดผู้เรียนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาคม มทส. พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกมิติเพ่ือยกระดับประสบการณ์การใช้บริการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
มหาวิทยาลัยด้วยแนวทางสมัยใหม่ ภาพรวมประกอบด้วย 15 งาน และ 17 โครงการ โดยด าเนินการพัฒนา
ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ พัฒนาและปรับปรุงระบบอัตราก าลัง ระบบการประเมิน
ภาระงานและการจ่ายค่าตอบแทน ภาระงานสายวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการเพ่ิมสมาชิกศิษย์เก่า 
พัฒนาระบบ SUT One ระบบ SUT E-Office และระบบควบคุมความเชื่อมโยงข้อมูลมหาวิทยาลัย ปรับปรุง
ระบบรองรับการท างานบนระบบปฏิบัติ Windows, mac OS android และ iOS พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารการเงินการคลังด้านพัสดุ เป็นต้น 

5. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมขีดความสามารถของโรงพยาบาล มทส. โดยใช้
งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและชุมชน 
(Healthcare Research & Innovation) ด้วยมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล มทส. ได้ร่วมกันก าหนด
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แนวทางการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่มี Platform ความเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมจากการบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บนความเชี่ยวชาญ
และทรัพยากรทั้ง 9 ส านักวิชา พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในระดับคลินิก และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้าน
อ่ืน ๆ และยกระดับบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้เป็นแบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคการวิจัยและพัฒนา/ภาคอุตสาหกรรม/ภาคประชาสังคม 
ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรและระบบนิเวศของ
มหาวิทยาลัยที่มี อาทิ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือระบบต่าง ๆ เพ่ือการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
รวมทั้งการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  ภาพรวมประกอบด้วย 3 โครงการ โดย
ด าเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน จัดหาครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย คลินิก และงานวิจัยประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเครื่องมือทางการแพทย์
ส าหรับใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยและเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคระดับตติยภูมิ และปรับปรุงอาคารเพื่อขยาย
บริการสนับสนุนการเรียนการสอนชั้นคลินิกส าหรับนักเรียนแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล และรองรับ
ผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษามากข้ึน เป็นต้น 

6. เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยมหาวิทยาลัยมีความท้าทายที่เป็นโจทย์จากสถานประกอบการต้องการได้ CWIE ที่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานยาวนานกว่า 1 ภาคการศึกษา ขณะที่นักศึกษาที่เลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 8 เดือน
จะส าเร็จการศึกษาช้ากว่านักศึกษาทั่วไป 1 ภาคการศึกษา และจากข้อได้เปรียบที่มีศูนย์สหกิจศึกษาฯ เป็น
หน่วยงานกลางให้บริการและประสานงานด้าน CWIE  มี CSU ที่ให้บริการจัดฝึกอบรมด้านการบริหาร
จัดการ มีการเปิดสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา เพ่ือลดความ
เสี่ยงดังกล่าวได้น าความได้เปรียบจากจุดแข็งและโอกาสที่มีมาพัฒนาขับเคลื่อนด้านสหกิจศึกษาให้ได้ตาม
เป้าหมาย ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมุ่งเน้นสร้างความพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพ
นักศึกษา CWIE เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การให้นักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไป
ปฏิบัติงาน CWIE เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมจ านวนโครงงาน CWIE ที่สถานประกอบการน าไปใช้
ประโยชน์ ยกระดับความร่วมมือด้าน CWIE เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างงานวิจัยสถาบันด้าน CWIE 
รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้าน CWIE ที่เอกชนและ/หรือกระทรวง อว. และ/หรือแหล่งทุนภายนอกร่วม
สนับสนุนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมประกอบด้วย 1 งาน และ 3 โครงการ โดยด าเนินการสนับสนุน
และพัฒนาด้าน CWIE พัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนด้าน CWIE สนับสนุนและพัฒนานักศึกษาด้าน CWIE 
สร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) สร้างความร่วมมือ
ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานในระดับนานาชาติ เป็นต้น 



 
 
 

แผนการเปิดหลักสูตร 
และเป้าหมายการรับนักศึกษา  
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ส ำนักวิชำ/หลักสูตร 2566

แผน ผล(1) แผน ผล(1) แผน ผล(2) แผน ผล(3) แผน(4)

ก. ระดับปริญญำตรี (4 ปี) 2,770 3,000 3,222 3,334 3,310 2,934 3,315 3,504 3,360
1. วิทยำศำสตร์ 180 91 240 112 210 76 210 149 210
      ยังไม่สังกัดหลักสูตร - - - 57 - 29 - 97 -
1.1 วิทยาศาสตร์การกีฬา 60 53 60 44 60 38 60 42 60
1.2  ฟิสิกส์ 30 9 30 3 30 1 30 - 30
1.3  เคมี 30 6 30 1 30 - 30 1 30
1.4  ชีววิทยา 30 16 30 1 30 2 30 3 30
1.5  คณิตศาสตร์ 30 7 30 1 30 2 30 2 30
1.6 ชีวเคมี - - 30 - - - - - -
1.7 ภูมิสารสนเทศ - - 30 5 30 4 30 4 30
2. เทคโนโลยีสังคม 90 144 180 157 180 145 120 204 90
2.1 การจัดการ 90 129 90 141 90 131 90 175 90
2.2 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี
      อุตสาหกรรมบริการ (นานาชาติ)

- 15 90 16 90 14 30 29 -

2.3 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ - - - - - - - - 90

3. ศำสตร์และศิลป์ดิจิทัล 200 219 200 210 200 224 200 273 200
3.1 เทคโนโลยีดิจิทัล 140 155 140 122 140 141 140 184 140
3.2 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 60 64 60 88 60 83 60 89 60
4. เทคโนโลยีกำรเกษตร 300 254 300 157 300 103 300 194 300
     ยังไม่สังกัดหลักสูตร - - - - - 82 - - -
4.1 เทคโนโลยีการผลิตพืช 90 89 90 50 90 6 90 37 90
4.2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ 90 66 90 47 90 4 90 67 90
4.3 เทคโนโลยีอาหาร 90 89 90 51 90 11 90 80 90
4.4 บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการ 30 10 30 9 30 - - - -
      ความปลอดภัยด้านอาหาร (นานาชาติ)
4.5 ผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ) - - - - 30 9 30 10 30
5. วิศวกรรมศำสตร์ 1,740 2,064 2,010 2,425 2,160 2,096 2,205 2,338 2,250
     ยังไม่สังกัดหลักสูตร - - - 1,886 - 1,650 - 1,807 -
5.1 วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 60 60 60 17 60 3 60 3 60
5.2 วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 90 91 90 8 90 3 90 3 90
5.3 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 90 91 90 7 90 4 90 - 90
5.4 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 60 91 90 3 90 - 90 2 90
5.5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 90 93 90 6 90 4 90 3 90
5.6 วิศวกรรมเคมี 60 90 90 18 90 3 90 3 90
5.7 วิศวกรรมเคร่ืองกล 120 97 90 18 90 3 90 3 210
5.8 วิศวกรรมเซรามิก 60 76 90 1 90 1 60 - 90
5.9 วิศวกรรมโทรคมนาคม 60 91 90 9 90 - 90 3 90
5.10 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 90 55 90 2 90 1 75 - 90
5.11 วิศวกรรมไฟฟ้า 120 92 90 5 90 1 90 3 90
5.12 วิศวกรรมยานยนต์ 60 60 60 - 60 1 60 - -
5.13 วิศวกรรมโยธา 120 90 90 9 90 3 90 4 90
5.14 วิศวกรรมโลหการ 90 90 90 4 90 - 90 1 90
5.15 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 60 90 90 1 90 - 90 2 90
5.16 วิศวกรรมอากาศยาน 60 61 60 3 60 - 60 - -
5.17 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 60 91 90 5 90 2 90 1 90
5.18 วิศวกรรมอุตสาหการ 90 91 90 8 90 3 90 2 90
5.19 วิศวกรรมธรณี 60 60 60 3 60 1 60 - 60

   ตำรำงแผนกำรเปิดหลักสูตรและเป้ำหมำยกำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562-2566

2563 256525642562
หน่วย : คน



2

ส ำนักวิชำ/หลักสูตร 2566

แผน ผล(1) แผน ผล(1) แผน ผล(2) แผน ผล(3) แผน(4)

2563 256525642562
หน่วย : คน

หลักสูตรนอกเวลำ
5.20 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 120 297 180 207 180 229 180 209 180
5.21 วิศวกรรมพรีซิช่ัน - 104 60 81 150 59 150 49 150
5.22 วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน - 43 60 88 150 100 150 96 150
5.23 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม - - - - - - 90 83 90
หลักสูตรนำนำชำติ
      ยังไม่สังกัดหลักสูตร - - - 20 - 13 - 39 -
5.24 วิศวกรรมเคร่ืองกล 30 23 30 5 30 6 30 8 30
5.25 วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ 30 - 30 1 - - - - -
5.26 วิศวกรรมโยธา 30 23 30 5 30 3 30 8 30
5.27 วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 30 14 30 5 30 3 30 6 30
6. สำธำรณสุขศำสตร์ 180 163 180 204 180 210 180 248 210
     ยังไม่สังกัดหลักสูตร - - - 203 - 207 - 244 -
6.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 90 83 90 - 90 1 90 2 90
6.2 อนามัยส่ิงแวดล้อม 90 80 90 1 90 2 90 2 90
6.3 โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร - - - - - - - - 30
7. พยำบำลศำสตร์ 80 65 80 69 80 80 100 98 100
7.1 พยาบาลศาสตร์ 80 65 80 69 80 80 100 98 100
8. แพทยศำสตร์ - - 32 - - - - - -
8.1 เทคนิคการแพทย์ - - 32 - - - - - -

(1) นักศึกษาในระบบปีการศึกษา 2562 และผลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา ณ วันท่ี 17  สิงหาคม 2563
(2) แผนการเปิดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี 9/2563  เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2563

(4) แผนการเปิดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี 8/2565 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2565
    

หมำยเหตุ

(3) แผนการเปิดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565  ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี 8/2564  เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2564
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ส ำนักวิชำ/หลักสูตร 2566

แผน ผล(1) แผน ผล(1) แผน ผล(1) แผน ผล(1) แผน
ข. ระดับปริญญำตรี (6 ปี) 132 132 132 131 140 133 132 135 132
1. แพทยศำสตร์ 92 92 92 92 100 92 92 92 92
1.1 แพทยศาสตร์ 92 92 92 92 100 92 92 92 92
2. ทันตแพทยศำสตร์ 40 40 40 39 40 41 40 43 40
2.1 ทันตแพทยศาสตร์ 40 40 40 39 40 41 40 43 40
หมำยเหตุ

หน่วย : คน

2562 2563 2564

(1) นักศึกษาในระบบปีการศึกษา 2562 และผลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา ณ วันท่ี 17  สิงหาคม 2563

(3) แผนการเปิดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565  ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี 8/2564  เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2564

(4) แผนการเปิดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี 8/2565 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2565

(2) แผนการเปิดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี 9/2563  เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2563

2565
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ส ำนักวิชำ/หลักสูตร 2566
แผน ผล(1) แผน ผล(1) แผน ผล(1) แผน ผล(1) แผน(2)

ค. ระดับปริญญำโท 385 249 431 211 456 225 471 152 456
1. วิทยำศำสตร์ 55 32 70 21 55 26 65 37 75
1.1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 7 10 6 5 1 5 2 5
1.2 เคมี 10 6 10 2 10 9 10 11 10
1.3 ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม 5 3 10 2 5 1 5 4 5
1.4 ฟิสิกส์ 10 4 10 3 10 8 10 3 10
1.5 จุลชีววิทยา 5 6 5 1 5 2 5 2 5
1.6 ชีวเคมีและเทคโนโลยีเคมี 5 - 5 2 5 1 5 5 5
1.7 ภูมิสารสนเทศ 5 3 5 - 5 1 5 2 5
1.8 ชีวเวชศาสตร์ 5 - 5 - 5 - 5 - 5
1.9  ฟิสิกส์ประยุกต์ 5 2 5 4 5 3 5 3 5
1.10 วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลส าหรับ - 1 5 1 - - 5 - -
       การประยุกต์ทางชีวการแพทย์
1.11 หลักสูตรบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม - - - - - - 5 5 20
2. เทคโนโลยีสังคม 35 7 50 10 25 7 15 5 15
2.1 ภาษาอังกฤษศึกษา 5 - 5 4 5 3 5 3 5
2.2 การจัดการ  10 3 5 3 5 4 5 2 5
2.3 การประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและ 15 4 20 3 10 - - - -
     การออกแบบธุรกิจ
2.4 สหกิจศึกษา 5 - 20 - 5 - 5 - 5
3. ศำสตร์และศิลป์ดิจิทัล 5 2 5 - 5 5 5 1 5
3.1 เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 5 2 5 - 5 5 5 1 5
4. เทคโนโลยีกำรเกษตร 45 24 46 11 46 24 46 17 46
4.1 พืชศาสตร์ 10 5 10 2 10 3 10 8 10
4.2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ 10 2 10 7 10 10 10 1 10
4.3 เทคโนโลยีอาหาร 10 3 10 - 10 2 10 2 10
4.4 เทคโนโลยีชีวภาพ 10 9 11 2 11 9 11 3 11
4.5 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการผลิตสัตว์น  า 5 5 5 - 5 - 5 3 5
5. วิศวกรรมศำสตร์ 240 178 240 164 300 154 325 89 295
หลักสูตรนอกเวลำ
5.1 วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 30 26 30 45 30 35 30 22 30
5.2 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสต์ติกส์ 20 15 20 5 20 5 20 2 20
5.3 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 30 38 30 24 30 46 30 19 30
5.4  นวัตกรรมวิศวชีวการแพทย์ - 6 - 12 30 5 30 - -
5.5 วิศวกรรมระบบ - - - 15 30 13 30 9 30
หลักสูตรควบรวม
5.6 วิศวกรรมวัสดุ 30 9 30 3 30 5 30 5 30
5.7 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบกระบวนการ 40 17 40 11 40 16 40 15 40
     (วิศวกรรมเคร่ืองกล เคมี เกษตรอาหาร และการผลิต)
5.8 วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม 20 12 20 7 20 4 20 5 20
5.9 วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ 20 13 20 4 20 2 20 3 20
5.10 วิศวกรรมไฟฟ้า 20 22 20 20 20 5 45 4 45
5.11 วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี 30 20 30 18 30 18 30 5 30
6. สำธำรณสุขศำสตร์ 5 - 10 2 10 9 10 3 10
6.1 มลพิษส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 5 - 5 2 5 4 5 1 5
6.2 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม - - 5 - 5 5 5 2 5
7. พยำบำลศำสตร์ - - - - 5 - - - 5
7.1 การพยาบาลผู้ใหญ่/การพยาบาลผู้สูงอายุ - - - - 5 - - - 5
8. แพทยศำสตร์ - 6 10 3 10 - 5 - 5
8.1 เวชศาสตร์ปริวรรต - 6 10 3 10 - 5 - 5
หมำยเหตุ

(3) แผนการเปิดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565  ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในการประชุมครั งท่ี 8/2564  เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2564
(4) แผนการเปิดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในการประชุมครั งท่ี 8/2565 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2565

2565
หน่วย : คน

(1) นักศึกษาในระบบปีการศึกษา 2562 และผลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา ณ วันท่ี 17  สิงหาคม 2563
(2) แผนการเปิดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี 9/2563  เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2563

25632562 2564
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ส ำนักวิชำ/หลักสูตร 2566

แผน ผล(1) แผน ผล(1) แผน ผล(1) แผน ผล(1) แผน(2)

ง. ระดับปริญญำเอก 205 68 224 44 189 55 204 56 204
1. วิทยำศำสตร์ 55 14 65 7 60 8 60 15 60
1.1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 1 10 2 10 2 5 - 5
1.2 เคมี 10 5 10 2 10 1 10 - 10

1.3 ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม 10  - 10 - 10 - 5 2 5

1.4 ฟิสิกส์ 5 6 5 1 5 4 5 2 5

1.5 จุลชีววิทยา 5  - 5 - 5 - 5 - 5

1.6 ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี 5 1 5 1 5 - 5 2 5

1.7 ภูมิสารสนเทศ 5  - 5 - 5 1 5 1 5

1.8 ชีวเวชศาสตร์ 5  - 5 - 5 - 5 1 5
1.9  ฟิสิกส์ประยุกต์ 5 1 5 1 5 - 5 - 5
1.10 วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลส าหรับ - - 5 - - - 5 - -

การประยุกต์ทางชีวการแพทย์
1.11 หลักสูตรบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม - - - - - - 5 7 10

2. เทคโนโลยีสังคม 15 11 20 8 15 11 15 16 15
2.1 ภาษาอังกฤษศึกษา 5 9 5 6 5 9 5 11 5
2.2 การจัดการ 5 1 5 2 5 2 5 4 5
2.3 สหกิจศึกษา 5 1 10 0 5 - 5 1 5
3. ศำสตร์และศิลป์ดิจิทัล 5 - 5 - 5 3 5 4 5
3.1 เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 5 - 5 - 5 3 5 4 5

4. เทคโนโลยีกำรเกษตร 35 6 29 3 29 11 29 6 29
4.1 พืชศาสตร์ 5 - 5 - 5 - 5 2 5
4.2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ 5 1 5 - 5 3 5 1 5
4.3 เทคโนโลยีอาหาร 10 1 5 1 5 3 5 1 5
4.4 เทคโนโลยีชีวภาพ 10 3 9 2 9 5 9 2 9
4.5 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตสัตว์น  า 5 1 5 - 5 - 5 - 5

5. วิศวกรรมศำสตร์ 95 34 95 23 75 22 90 15 90

หลักสูตรนอกเวลำ

5.1 วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 5 3 5 5 5 3 5 2 5
5.2 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสต์ติกส์ 5 1 5 4 5 4 5 1 5

5.3 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 5 - 5 - 5 2 5 - 5

หลักสูตรควบรวม

5.4 วิศวกรรมวัสดุ 15 2 15 4 10 2 10 2 10

5.5 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบกระบวนการ 20 3 20 1 10 2 10 2 10

5.6 วิศวกรรมอุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม 10 2 10 - 10 - 10 - 10

5.7 วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ 10 2 10 1 10 3 10 1 10

5.8 วิศวกรรมไฟฟ้า 10 13 10 4 10 6 25 5 25

5.9 วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี 15 8 15 4 10 - 10 2 10

6. แพทยศำสตร์ - 3 10 3 5 - 5 - 5
6.1 เวชศาสตร์ปริวรรต - 3 10 3 5 - 5 - 5

หมำยเหตุ

(2) แผนการเปิดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี 9/2563  เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2563
(3) แผนการเปิดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565  ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในการประชุมครั งท่ี 8/2564  เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2564

(4) แผนการเปิดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในการประชุมครั งท่ี 8/2565 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2565

หน่วย : คน
256525632562 2564

(1) นักศึกษาในระบบปีการศึกษา 2562 และผลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา ณ วันท่ี 17  สิงหาคม 2563



 
 
 

โครงสร้างแผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/แผนงานหลัก/แผนงานรอง/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 : เพื่อปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน 

                                   กลุ่มใหม่ (วัยทำงาน) ทุกช่วงวัยรองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 

1.1 แผนงานหลัก : พัฒนาการจัดการศึกษารองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
1.1.1 แผนงานรอง : พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรใหไ้ด้มาตรฐานรองรับความต้องการ

ตลาดแรงงาน และการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย  
 1) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะ

ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา และลดอัตราการพ้นสภาพ 
ส่วนสง่เสริมวิชาการ  
ทุกสำนักวชิา 

 2) โครงการยกระดับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (NL) สำนักวชิาแพทยศาสตร ์
 3) โครงการปฏิรูปการศึกษาหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
สำนักวชิาแพทยศาสตร ์

 4) โครงการจัดการเรียนการสอนรองรับการเปลี่ยนผ่านการศึกษาในช่วง
วัยมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ชว่งวยัมหาวิทยาลัย 

สำนักวชิาวทิยาศาสตร์ 

 5) โครงการ SOUND MIND สำนักวชิาวทิยาศาสตร์ 
1.1.2 แผนงานรอง : ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ให้ได้มาตรฐานสากล 

 6) โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
(International Standard) 

สถานพฒันาคณาจารย ์

1.1.3 แผนงานรอง : สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และสื่อการศึกษา 
 7) โครงการพัฒนานวตักรรมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสนบัสนนุระบบ

การศึกษารองรับผู้เรียนทุกช่วงวยั 
ศูนยน์วัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

1.1.4 แผนงานรอง : เร่งรัดประชาสมัพันธ์และสร้างกลไกดงึดูดนักศึกษา 
 8) โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศูนย์บริการการศึกษา 

ทุกสำนักวชิา 
 9) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระยะที่ 2 
ส่วนสง่เสริมวิชาการ 

 10) โครงการ SMILe Fest (Science, Mathematics and Innovation 
Learning Festival) 

สำนักวชิาวทิยาศาสตร์ 

 11) โครงการจัดแข่งขัน SUT Mini Marathon สำนักวชิาวทิยาศาสตร์ 
1.1.5 แผนงานรอง : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  

 12) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สถานกีฬาและสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 : เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลยัโดยการนำนวัตกรรมบนพื้นฐานองคค์วามรู้ด้าน วทน. เสริมสรา้ง 
                                        ขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความทา้ทายของโลก  

2.1 แผนงานหลัก : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2.1.1 แผนงานรอง : เพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรการวิจัย  

 13) โครงการขับเคลื่อนการจัดอันดบัมหาวิทยาลัยเชิงรุก ส่วนแผนงาน 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/แผนงานหลัก/แผนงานรอง/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 14) โครงการสร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Research Brotherhood Program) สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 15) โครงการสนบัสนนุให้มีนักวิจัยเต็มเวลา (Full-Time Researchers) 

เพื่อการวิจัยที่เป็นเลิศ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

2.1.2 แผนงานรอง : สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและขบัเคลื่อนการพัฒนา 
                  ที่ยั่งยืน (SDGs) 

 16) โครงการยกระดับการตีพิมพผ์ลงานวิจยัคุณภาพสงูของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

 17) โครงการยกระดับวารสาร SUT Journal สู่มาตรฐานสากลเชิงรกุ สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
2.1.3 แผนงานรอง : สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศและการสร้างเครือข่ายการวิจัย 

 18) โครงการความร่วมมือ มทส.-JUNO สำนักวชิาวทิยาศาสตร์ 
 19) โครงการสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยฟิสิกส์ สำนักวชิาวทิยาศาสตร์ 
 20) โครงการสนบัสนนุการวิจัยดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 21) โครงการสนบัสนนุการจัดตัง้ศูนย์วิจัย (Research Center) เพื่อ

แก้ปัญหาของประเทศและปญัหาของพื้นที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

 22) โครงการสร้างสถาบนัวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 23) โครงการพัฒนามาตรฐานงานวจิัยสู่มาตรฐานสากล สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 24) โครงการจัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาโบรอนจับยึดนิวตรอน 

(Boron Neutron Capture Therapy) 
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจาก
โบรอนจับยดึนิวตรอน 

 25) โครงการปรับปรุงห้องปฏบิัติการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน
เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางชวีภาพตามพระราชบัญญัติ  
เชื้อโรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 26) โครงการก่อสร้างโรงประลองพฒันาผลิตภัณฑ์คอนกรีตวิศวกรรมขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 27) โครงการสนับสนุนเงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 : เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการสร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับ 

                                   จังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติ และนานาชาติ 

3.1 แผนงานหลัก : พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม   
3.1.1 แผนงานรอง : พัฒนาและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา 

 28) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กระบวนกร และบุคลากรดา้นการ
พัฒนาความเปน็ผูป้ระกอบการและการจัดการศึกษาดา้นความเป็น
ผู้ประกอบการ 

โครงการจัดตั้งสถานพฒันาความ  
เป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา 
ส่วนทรัพยากรบุคคล  
สถานพฒันาคณาจารย์  
SUT LIFE Centre 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/แผนงานหลัก/แผนงานรอง/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 29) โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในบริบทสังคม
โลกและความยั่งยนื 

โครงการจัดตั้งสถานพฒันาความ  
เป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา 
ศูนย์กิจการนานาชาติ  
ส่วนประชาสัมพนัธ ์

 30) โครงการพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือแบบจตุรภาคีในการพัฒนา
ความเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรม 

โครงการจัดตั้งสถานพฒันาความ    
เป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา 
เทคโนธานี  
สำนักงานจดัการทรัพย์สนิทางปญัญา  
ศูนย์กิจการนานาชาติ 
ส่วนประชาสัมพนัธ์  
ส่วนกิจการนักศึกษา 

 31) โครงการส่งเสริมและพฒันาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม โครงการจัดตั้งสถานพฒันาความ   
เป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา 

3.1.2 แผนงานรอง : เร่งรัดการสร้างองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัย  
 32) โครงการขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากทรัพยส์ินทางปัญญาและ

นวัตกรรม 
เทคโนธาน ี

3.1.3 แผนงานรอง : ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาและแก้ไข 
                  ปัญหาในจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติ และนานาชาติ   

 33) โครงการการพัฒนาสู่การเป็น Engaged and Sustainable University เทคโนธาน ี
 34) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเกษตรแม่นยำและการพัฒนาโรงงาน

ต้นแบบด้านนวัตกรรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มระดับกึ่ง
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการสร้างอาชีพในสถานการณ์วิกฤต COVID-19   

สำนักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 

 35) โครงการหลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup ดา้นเกษตร
และอาหารเพื่อสร้างมูลคา่สูงสุดและยั่งยนื 

สำนักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 

 36) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

 37) โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก 1-4 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
 38) โครงการปรับปรุงอาคารฝึกอบรมเขาเข่ือนลั่น ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
 39) โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ฐานทรัพยากร

และอาคารบริการ 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

 40) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และประชุมสัมมนาวิชาการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
 41) โครงการการแข่งขนัแอโรบิกมวยโคราช (Aerobic  Muay Korat Contest) สถานกีฬาและสุขภาพ 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/แผนงานหลัก/แผนงานรอง/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.1.4 แผนงานรอง : สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมโยงกับภายนอกเพื่อขับเคลื่อนองค์กร 
 42) โครงการริเร่ิมความร่วมมือระหว่างบริษทัข้ามชาติและมหาวิทยาลัย 

(International Industry-University Link Initiative) 
ศูนย์กิจการนานาชาติ 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ  
เทคโนธานี  
โครงการจัดตั้งสถานพฒันาความ    
เป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : เพื่อยกระดับขดีความสามารถการบริหารจัดการมหาวทิยาลยั 

4.1 แผนงานหลัก : พัฒนาและสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการ  
4.1.1 แผนงานรอง : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 43) โครงการพัฒนาระบบดิจิทลัแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ 
(Smart HR Digital Platform) 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 

4.1.2 แผนงานรอง : ปรับปรุงและพฒันาแนวทางเพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้มหาวิทยาลัย     
 44) โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อการเพิ่มสมาชิกศิษย์เก่า ส่วนกิจการนักศึกษา 

4.13 แผนงานรอง : พัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล      
 45) โครงการ Data Centralization เพื่อการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์

ด้าน Smart and Sustainable University 
สถานสง่เสริมและพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ฝ่ายพนัธกิจสัมพนัธ์ฯ 
ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ส่วนอาคารสถานที ่
ส่วนประชาสัมพนัธ ์
ส่วนกิจการนักศึกษา 

4.1.4 แผนงานรอง : ปรับปรุงระบบการบริการ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
 46) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ส่วนอาคารสถานที ่
 47) โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อแก้ปัญหาการรั่วซึม ส่วนอาคารสถานที ่
 48) โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 3) ส่วนกิจการนักศึกษา 
 49) โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 4) ส่วนกิจการนักศึกษา 
 50) โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารบริการ ส่วนกิจการนักศึกษา 
 51) โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารสุรพัฒน์ 2  ส่วนอาคารสถานที ่
 52) โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์หม้อแปลงสถานีไฟฟา้ 1 ส่วนอาคารสถานที ่
 53) โครงการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงสถานีไฟฟา้ 1 ส่วนอาคารสถานที ่
 54) โครงการติดตั้งเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

อาคารบริหารและอาคารบรรณสาร 1 
ส่วนอาคารสถานที ่

 55) โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์บริเวณเสาธงและลานสัญลักษณ์สถาน 
(ระยะที่ 1) 

ส่วนอาคารสถานที ่
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/แผนงานหลัก/แผนงานรอง/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 56) โครงการปรับปรุงขยายช่องจราจรซุ้มประตูศรีธงชัย ถนนมหาวิทยาลัย 2 ส่วนอาคารสถานที ่
 57) โครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณปูโภคฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

4.1.5 แผนงานรอง : ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามแนวทางภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 58) โครงการประชุมร่วม (Retreat) ประจำปี พ.ศ. 2566 คณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี (มทส.) 

สำนักงานสภามหาวทิยาลัย 

 59) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 :  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมขีดความสามารถของโรงพยาบาล มทส. โดยใช้ 

                                     งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
                                     และชุมชน (Healthcare Research & Innovation) 

5.1 แผนงานหลัก : สง่เสรมิขีดความสามารถของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
5.1.1 แผนงานรอง : ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  

 60) โครงการเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สำนักวชิาแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาล มทส. 

 61) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาล มทส. 
 62) โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อขยายบริการสนับสนนุการเรียนการสอน

ขั้นคลินิก 
โรงพยาบาล มทส. 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6 : เพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

6.1 แผนงานหลัก : ส่งเสริมการสรา้งความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษา 
6.1.1 แผนงานรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศ  

 63) โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน (CWIE) 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

 64) โครงการการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated 
Education, CWIE) ในระดับนานาชาติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

 65) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบพฒันานักศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 
(Continuing Competency Development, CCD) 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

 
 



 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1  
เพื่อปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยท างาน)  

และเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ (วัยท างาน) ทุกช่วงวัย 

รองรับการพัฒนาก าลังคนแห่งอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
แผนงานหลัก 

พัฒนาการจัดการศึกษารองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21  
ให้กับนักศึกษาและลดอัตราการพ้นสภาพ 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพร่วม : ทุกสำนักวิชา 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 
3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

1.  เพ่ือปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ 
(วัยทำงาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1.  ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์สูงขึ้น 
2.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมมากข้ึน 

3.3 แนวทาง :  
1.10 ยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดเรียนการสอนโดยการกำหนดรูปแบบ แนวทาง  

และวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้สำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่ กำหนดให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการลดอัตราพ้นสภาพนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมการนำระบบทดสอบความสามารถนักศึกษา 
(Advanced Placement Test) เพ่ือสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการจัดเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา Learning Space by Library เพ่ือรองรับ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรมได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญ 

ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภาพ 
และสมรรถนะในการแข่งขันทั้งตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการดำเนินการพัฒนาทักษะ  
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และมุ่งเน้นให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ที่กำหนด กอปรกับนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาได้กำหนดให้ทุกหลักสูตร 
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้า
องค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก โดยการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้  
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ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562 และประกาศฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือเสริมสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา และลดอัตราการพ้นสภาพ” เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกสำนักวิชาพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการบูรณาการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ทั้งความรู้
ในศาสตร์เฉพาะด้าน (Hard Skill) และทักษะทั่วไปที่จำเป็นในการดำรงชีวิต (Soft Skills) ตามบริบทของสำนักวิชา 
เพ่ือตอบโจทย์การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นทักษะที่จำเป็น 
และเร่งด่วนในการพัฒนานักศึกษาของ มทส. 5 ด้าน ได้แก่  1) Leadership & Team Work 2) Critical 
Thinking ห รื อ  Complex Problem Solving 3) Cross-Cultural Understanding 4) Life Skill & Career Skill  
และ 5) Communication Skill นอกจากทั้งทักษะ 5 ด้าน แล้วมหาวิทยาลัยยังมีจุดเน้นคือทักษะความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 
ของหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด อีกทั้งเพ่ือหาแนวทางและวิธีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนด  รวมถึงพัฒนารูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการลดอัตราพ้นสภาพนักศึกษา และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประเมิน
ความสามารถของตนเองก่อนที่จะเรียน โดยการส่งเสริมให้เข้าระบบทดสอบความสามารถนักศึกษาในการเรียน
ล่วงหน้า (Advance Placement Test) 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือจัดกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของสำนักวิชา 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมที่เสริมทักษะด้านภาษาให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
3. เพ่ือพัฒนารูปแบบ แนวทาง และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้นักศึกษาให้สำเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และลดอัตราพ้นสภาพนักศึกษา 
4. ส่งเสริมการนำระบบทดสอบความสามารถนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย (Advance Placement Test) 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ยกระดับขดีความสามารถด้านการ

จัดการเรียนการสอนโดยการกำหนดรูปแบบ แนวทาง และ

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

และลดอัตราการพน้สภาพ  

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. อัตราการพ้นสภาพเมื่อเรียนครบและจบการศึกษา  

ตามเวลาของหลักสูตร (รวมทุกสาเหตุ) 

ร้อยละ 20 - - - 20 

2. อัตราการจบการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร 

(4 ปี) 

ร้อยละ 60 - - - 60 

3. อัตราการจบการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร  

(6 ปี) 

ร้อยละ 95 - - - 95 

4. นักศึกษามีทักษะทีจ่ำเปน็ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 70 - - - 70 

5. นักศึกษาสอบผา่นตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลยักำหนด 

ร้อยละ 70 - - - 70 

6. จำนวนนักศึกษาใช้ระบบ Advanced Placement Test คน 600 - - - 600 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 3,430,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการยกระดับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (NL) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ 

(วัยทำงาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์สูงขึ้น 
3.3 แนวทาง :  

1.10 ยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดเรียนการสอนโดยการกำหนดรูปแบบ แนวทาง และ
วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้สำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการลดอัตราพ้นสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ส่ งเสริมการนำระบบทดสอบความสามารถนักศึกษา (Advanced 
Placement Test) เพ่ือสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา Learning Space by Library เพ่ือรองรับการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนผลิตแพทย์ที่แพทยสภารับรอง  25  แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนผลิตแพทย์ 
ที่ เป็นของรัฐบาล 21 แห่ง และโรงเรียนผลิตแพทย์ที่ เป็นของเอกชน 4 แห่ง โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 12 ของประเทศ ในระยะแรกร่วมผลิตแพทย์กับ 
กสธ. ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท จำนวนรุ่นละ 48 คน ต่อมาปี 2564 รพ.มทส. ได้รับการ
รับรองให้เป็น รพ.หลักในการผลิตแพทย์จึงรับนักศึกษากลางจาก กสพท. เพ่ิมจำนวน 12 คน จัดการเรียนการสอน
คู่ขนานกับนักศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท กสธ. อีก 80 คน นับเป็นสถาบันผลิตแพทย์ 1 ใน 4 
แห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรต่ำที่สุดในประเทศ 
 จากภารกิจหลักการผลิตแพทย์ แม้ว่าสำนักวิชาแพทยศาสตร์จะขยายศักยภาพการผลิตได้ดีขึ้นจาก      
48 คน มาเป็น 92 คน ในระยะเวลา 15 ปี แต่ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพและการสำเร็จการศึกษาตาม     
รอบเวลามีแนวโน้มถดถอยต่ำลงจากเกณฑ์กลางของประเทศและสถาบันระดับเทียบเคียง จนในปีการศึกษา 2565 
ผลการสอบ NL1 อยู่ในระดับต่ำสุดของประเทศ จากการวิเคราะห์ร่วมกันของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชา
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แพทยศาสตร์ถึงสาเหตุและปัจจัยของปัญหาดังกล่าว พบว่าเกิดจาก 6 ประเด็น ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานาน
ต่อเนื่อง จึงถือเป็น Strategic Challenge ที่สำคัญที่สุดในการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 ทั้งนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้วางยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(NL) เสริมจากงานประจำที่เป็นผลจากการดำเนินงานประจำในอดีตที่มีไม่ได้มุ่งเป้าในการพัฒนาใน 6 ประเด็น
ดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการแล้วในบางส่วน และในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566          
จะดำเนินการในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 

1. การเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาแพทย์ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (สโมสรนักศึกษาแพทย์) 
และการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์  

2. การเสริมสร้างศักยภาพการนำ โดยการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้าง Leadership ในด้าน WFME, 
EdPEx, TQA และการอบรม/สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนตามความต้องการของหน่วยงาน 
(แพทยศาสตรศึกษา)    

3. การเรียนรู้ที่เป็นสื่อการเรียนรู้ และฐานข้อมูล Online เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ Anyplace และ 
Anytime  

4.  การเสริมสร้างศักยภาพบทบาทอาจารย์ที่ เป็น Talent เพ่ือสร้าง Successors โดยจัดอบรม
หลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME) การพัฒนาศักยภาพและสร้าง
เครือข่ายวิชาการและวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพให้แก่คณาจารย์และบุคลากร (World Federation 
for Medical Education WFME) และจัดอบรมหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาเพ่ือให้แก่คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ และคู่ความร่วมมือทั้งระดับปรีคลินิกและคลินิก                                                                    

5. การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารหลักสูตร (งบประมาณสนับสนุนรายวิชาบทนำทางคลินิก)  
6. การเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยการพัฒนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่   

จัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในหัวข้อที่จำเพาะและจำเป็นในการจัดประสบการณ์
เรียนรู้เพ่ือให้บรรลุ Learning outcome ของหลักสูตร เช่น การเรียนการสอนแบบ PBL และ 
Active Learning อ่ืน ๆ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้  การเป็นผู้นำเพ่ือส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน การวัดและประเมินผล การจัด Para และ Extra Curriculum Activities และการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาแพทย์สำหรับสอบ NL1 และ NL2 สำหรับนักศึกษาตกค้างทั้งหมดและ
นักศึกษาที่ต้องสอบในปีการศึกษา 2565 

ซึ่งนอกจากเป็นการยกระดับผลการสอบ NL  แล้ว ยังมี Cost Benefit สำคัญ ดังนี้  
1. เพ่ิมอัตราการสอบผ่าน NL1-2 จาก 35 % เป็น 80 % จะทำให้มี นศพ. สอบผ่านเพ่ิมขึ้นจาก 32 คน 

เป็น 73 คน = 41 คน/ปี  
2. เกิดมูลค่าของผลผลิต = 41 x 3.9 ล้านบาท = 159.9 ล้านบาท/ปี  (3.3 ล้านบาท มาจาก

งบดำเนินการ 1.8 ล้านบาท และงบลงทุน 1-2 ล้านบาท/คน นับรวมค่าหน่วยกิต อีก 1,600 บาท x 
286 = 457,600 บาท/คน)  
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3. เด็กเก่งในพ้ืนที่มีอนาคต และพ้ืนที่มีหมอออกไปทำงานตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการผลิตแพทย์ 

 5. วัตถุประสงค ์:  
เพ่ือยกระดับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (NL) 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ยกระดับผลการสอบใบประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม (NL)  

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน NL1 ร้อยละ 60 - - - 60 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน NL2 ร้อยละ 60 - - - 60 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงนิงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 4,137,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปฏิรูปการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
 ในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ 

(วัยทำงาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์สูงขึ้น 
3.3 แนวทาง :  

1.3 ส่งเสริมการยกระดับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานใน
ระดับชาติ (National Accreditation Curriculum) และระดับนานาชาติ (International 
Accreditation Curriculum) อาทิ สนับสนุนให้หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับการรับรองจาก ABET ทุกหลักสูตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตให้ได้รับการ
รับรองจาก CODA หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้ได้รับการรับรองจาก CCNE หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตได้รับการตรวจประเมินจาก WFME อย่างต่อเนื่อง และการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการรับรองจาก AUNQA เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพ่ือผลิตแพทย์เพ่ิมและสร้างโอกาสการศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขต
นครชัยบุรินทร์ ซึ่งภาคอีสานมีจำนวนแพทย์ต่อประชากรต่ำที่สุดในประเทศ โดยการผลิตแพทย์นี้รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณให้แก่สถาบันผลิตแพทย์ ขณะนี้ สวพ. มีอัตราการสอบผ่าน NL1 ค่อนข้างต่ำอย่างต่อเนื่องมา 4 ปี 
ส่งผลกระทบไปยังการเรียนซ้ำชั้น ตกออก และการไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ โดยกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้
จัดสรรงบประมาณได้ให้ความสำคัญกับการติดตามสัมฤทธิ์ผลของโครงการเพ่ือการชี้แจงต่อรัฐบาลและรัฐสภา     
จึงมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มในอนาคต 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้จัดประชุมร่วมกันกับคู่ความร่วมมือเพ่ือช่วยวิเคราะห์แก้ไขสถานการณ์ มีการ
ประชุมเป็นทางการต่อเนื่องหลายครั้ง รวมถึงการปรึกษาหารือนอกรอบ จนปัจจุบันสามารถสรุปสภาพปัญหาและ
วิเคราะห์สาเหตุจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ การสอบไม่ผ่าน NL1 ยังเป็นจุดเริ่มสำคัญส่งผลต่อเนื่องไปถึง
ประสิทธิภาพการเรียนรายวิชาในชั้นคลินิก การเรียนซ้ำชั้น ตกออก และการไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ 
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สำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้กำหนดการแก้ปัญหาเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 
1. ระยะสั้น (สำหรับนักศึกษาแพทย์ในท่อ ปี 1 ถึง ปี 3  นักศึกษาที่จะรับใหม่ในหลักสูตรฉบับ 2562 

ปัจจุบัน รวมทั้งรุ่นพี่ที่ยังไม่ผ่านการสอบ NL1)  สวพ. ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชั้นปรีคลินิกและคลินิกที่มีคู่ความร่วมมือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

และผู้แทน นศพ. ทำหน้าที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน รับฟัง ระดมความคิดเห็น แก้ไข
ปัญหาข้อติดขัด 

2) ประสานแต่ละรายวิชาให้จัดทำ มคอ.3 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ต้องรู้ ควรรู้ ของแพทยสภา 
ทบทวนลดการบรรยายเนื้อหาวิชา บริหารจัดการเวลาสอน เพ่ือคืนเวลาให้กับนศพ.ได้มี
โอกาสทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของอาการผู้ป่วยกับ Basic Science รวมทั้งให้มีอาจารย์
ประจำรายวิชาที่คอยประสานช่วยเหลือการเรียนรู้หรือการติวในห้วงเวลาที่ นศพ. เรียนผ่าน
รายวิชานั้น ๆ 

3) จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก การเข้าถึงฐานข้อมูล USMLE และอ่ืน ๆ เช่น  OSMOSIS 
Lecturio  ในลักษณะ Anywhere on Demand เป็นต้น ส่งเสริมการรวมกลุ่มเรียน (Team 
Learning) ของนศพ. ซึ่งขณะนี้ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม “Med 14 fight for NL1” ของ 
นศพ. โดยมีอาจารย์กลุ่ม “NL Rescue” พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการตามที่ นศพ.
ต้องการ 

4) ประสาน ศศค. ทั้ง 3 ศูนย์เพ่ือสนับสนุน ประคับประคอง และจัดตารางหมุนเวียน ตารางเวร 
การทำงานบนหอผู้ป่วยให้เอ้ือต่อ นศพ. ที่ยังสอบไม่ผ่าน NL1 

5) สวพ. สนับสนุนการจัดตั้งสโมสรนักศึกษาเพ่ือให้เป็นตัวเชื่อมให้มี Student Engagement 
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึงการสนับสนุน Self-directed Learning มากขึ้น 
และยังเป็นกลไกสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนา การร่วมมือกับสถาบันอ่ืน และ
เครือข่ายศิษย์เก่าต่อไปในอนาคต 

2. ระยะยาว (การเร่งรัดปรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพ่ือให้มีการรับรองทันใช้ในปีการศึกษา 2567) 
เพ่ือแก้ข้อจำกัดของโครงสร้างหลักสูตร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ           
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงตกลงให้ร่วมกันให้เร่งปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ก่อนรอบเวลา ซึ่งนอกจากมุ่งแก้ไขแล้วยังมุ่งปรับให้เป็นหลักสูตรแห่ง
อนาคต โดยมีเป้าหมายดังนี้  

1) ตอบสนองโจทย์การผลิตบัณฑิตให้เป็น Future Doctor ทำงานในระบบสาธารณสุขแห่งอนาคต  
2) ใช้ช่วงเวลาขณะปรับหลักสูตรเพ่ือการทบทวนปรัชญา หลักคิด เพ่ือเลือกแนวปฏิบัติใหม่ที่

เป็นเลิศในการออกแบบ  
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3) หลักสูตรและกลยุทธ์การจัดการศึกษาตลอดจนพัฒนาคณาจารย์ให้เห็นคุณค่าของวิถีใหม่และ
พร้อมเริ่มปฏิบัติ และเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์
ตามแนวทาง UKPSF ด้วยเป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นด้านการจัดการเวลาเพ่ือเอ้ือต่อผู้เรียนที่มี
ต้นทุนต่ำกว่าที่จะต้องไปตัดเกรดสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพร่วมกับนักศึกษาที่เป็น Cream 
of the cream จากสถาบันชั้นเลิศท่ีสุดของประเทศ  

4) มีกลไกเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการกำหนด ILO, LE ตลอดจนการประเมินผลโดยใช้
ศักยภาพจุดแข็งของแต่ละฝ่ายและความเข้าใจจุดมุ่งหมายร่วมกัน  

5) ดึง Digital Technology เข้ามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้น เตรียม
ฐานการปรับตัวของหลักสูตรต่อไปในอนาคต 

เพ่ือให้ได้หลักสูตร “ที่ดีที่สุด” ในภูมิภาค การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสร้างแพทย์แห่งอนาคต (Future 
Doctor) ต้องอาศัยผู้ชี้ทิศทางและทำให้เห็นความจำเป็นของความเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้มีความก้าวล้ำโลก โดยเริ่ม
จากเจตคติ วิธีคิด การลงมือทำ เพ่ือส่งผลต่อนักศึกษาอย่างแท้จริง ส่งผลให้เป็น New S-curve ของสำนักวิชา
แพทยศาสตร์ ดังนั้น การดำเนินการปฏิรูป ประกอบด้วย 3 Theme ดังต่อไปนี้  

       Theme 1 การสร้างความพร้อมในการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 
                     เวชกรรม (National Licensing Examination-NL)  
       Theme 2 การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
          Theme 3 การสร้างสมรรถนะในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป 
                        ตามวัตถุประสงค ์

 5. วัตถุประสงค ์:  
1. สร้างความพร้อมในการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (National 

Licensing Examination-NL) ของนักศึกษาแพทย์ 
2. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นหลักสูตร  

“ท่ีดีที่สุด” ในภูมิภาค เพ่ือสร้างแพทย์แห่งอนาคต (Future Doctor) 
3. เพ่ือสร้างสมรรถนะในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง     

พ.ศ. 2567) 

หลักสูตร 1 - 1 - - 

เป้าหมายโครงการ : การสร้างสมรรถนะในการบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ผา่นหลกัสูตรแพทยศาสตร

ศึกษา 

คน 3 - - 1 2 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 1,000,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดการเรียนการสอนรองรับการเปลี่ยนผ่านการศึกษาในช่วงวัยมัธยมศึกษา  
ตอนปลายสู่ช่วงวัยมหาวิทยาลัย 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1.  เพ่ือปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ 

(วัยทำงาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  นักศึกษาหลักสูตรปกติ และหลักสูตร Lifelong Learning เพ่ิมมากข้ึน 
3.3 แนวทาง :  

1.10 ยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดเรียนการสอนโดยการกำหนดรูปแบบ แนวทาง  
และวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้สำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่ กำหนดให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการลดอัตราพ้นสภาพนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมการนำระบบทดสอบความสามารถนักศึกษา 
(Advanced Placement Test) เพ่ือสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการจัดเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา Learning Space by Library เพ่ือรองรับ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

4. หลักการและเหตุผล : 
 กระแสของการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเปิดกว้างทางการศึกษา

ได้ถูกกล่าวถึงมาเป็นระยะเวลาพอสมควร จนช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ที่มีการระบาดของ COVID-19 การเรียน
การสอนออนไลน์เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาทั่วโลกรวมถึงนักศึกษาไทย สถานการณ์
ดังกล่าวนำไปสู่คำถามว่าอนาคตการศึกษาหลังจากการระบาดนี้จะเปลี่ยนไปเช่นไร เป็นที่คาดการณ์ว่าการเรียน
การสอนออนไลน์น่าจะได้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่สังคมยอมรับ (New normal) เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ต่อผู้เรียน
ในแง่ของการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งนี้ การเรียนการสอนออนไลน์นั้นต้องมีคุณภาพ และสร้างคุณค่าให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมคำนึงถึง
ความสำคัญของการเรียนรู้จากการได้ลงมือทำ การมีประสบการณ์จากการได้ทดลอง และได้พบปะเพ่ือ
แลกเปลี่ยนแนวคิดกับอาจารย์และนักวิจัย การเรียนออนไลน์ และโอกาสในการเรียนรู้แบบ Face to face   
จึงต้องเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กัน 
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ด้วยเหตุนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จึงตระหนักในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจสามารถ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ และยังเป็นการส่งเสริมนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีศักยภาพสูงให้สามารถศึกษาความรู้เพ่ิมเติมได้เต็มความสามารถของ
นักเรียนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ ดังที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาที่ 3/2562 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ล่วงหน้า และสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง และผ่านเกณฑ์การสอบสามารถลงทะเบียน
เรียนในวิชาต่อเนื่องได้ และยังจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ล่วงหน้าระดับปริญญาตรี จำนวน 12 รายวิชา 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา
เป็นจำนวนมากถึง 5,058 ที่นั่งเรียนในระบบออนไลน์ 

นอกจากนี้  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ยังมีนโยบายที่จะกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและเพ่ือเป็นแนวทางในการดึงดูดนักเรียนที่มีศักยภาพ
สูงให้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์โดยโครงการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงมีกำหนดจัดสอบวัดระดับความสามารถ (Advanced 
Placement Test) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่สนใจได้เข้าสอบเพ่ือประเมินความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป อีกทั้งนักเรียนที่สอบผ่านระดับ A, B+, B ยังสามารถเทียบโอน
คะแนนสอบเป็นคะแนนตัวอักษรในบางรายวิชาของระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้อีกด้วย 

โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่รองรับการเปลี่ยนผ่านการศึกษาในช่วงวัยมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ช่วงวัย
มหาวิทยาลัย ซึ่งตรงตามข้อริเริ่ม SUT LIFE (Lifelong Learning, Innovative & Future Education) ที่พัฒนา
ระบบการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) และการศึกษาไร้พรมแดน (Borderless Education) ได้
อย่างชัดเจน โดยตอบผลลัพธ์หลัก (Key Results) K.R.2.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับ
การศึกษาในแต่ละช่วงวัย 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านการศึกษาในช่วงวัยมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ช่วงวัยมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจสามารถเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ (Borderless Education) 
3. เพ่ือเปิดช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองและเพ่ิมช่องทางความก้าวหน้าในหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4. เพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพิ่มมากขึ้น 
5. เพ่ือเปิดโอกาสให้เทียบโอนคะแนนสอบเป็นคะแนนตัวอักษรในบางรายวิชาของระดับปริญญาตรี  

ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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6. เพ่ือกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
ระดับมัธยมศึกษา 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจสามารถ

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลา 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการศึกษาในช่วงวัยมัธยม 

ศึกษาตอนปลายสู่ช่วงวัยมหาวิทยาลัย 

ระบบ 1 - - - 1 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

เพิ่มมากขึ้น 

ร้อยละ 10 - - 10 - 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 50,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการ SOUND MIND 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1.  เพ่ือปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ 

(วัยทำงาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  ความพึงพอใจผู้เรียนด้านหลักสูตร/การบริการเพ่ิมมากข้ึน 
3.3 แนวทาง :  

1.10 ยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดเรียนการสอนโดยการกำหนดรูปแบบ แนวทาง  
และวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้สำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่ กำหนดให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการลดอัตราพ้นสภาพนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมการนำระบบทดสอบความสามารถนักศึกษา 
(Advanced Placement Test) เพ่ือสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการจัดเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา Learning Space by Library เพ่ือรองรับ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

4. หลักการและเหตุผล : 
 สุขภาพจิตที่ดีประกอบขึ้นจากการมีสภาพอารมณ์ สภาวะของจิตใจ ความเป็นอยู่ และสังคมแวดล้อมที่ดี 

สุขภาพจิตที่ดีมีผลกระทบต่อวิธีคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม รวมถึงการรับมือกับความเครียด การมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล การมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนทุกช่วงวัย 
รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย การมีปัญหาสุขภาพจิตส่งผลด้านลบต่อผลการศึกษา (Harward, 2016) เนื่องจาก
นักศึกษาที่สามารถศึกษาและสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับตนเองได้ในมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องเป็นผู้ มีความ
พร้อมในการศึกษาเสียก่อน และความพร้อมนั้นประกอบด้วยการมีสุขภาวะทางกาย และสุขภาวะทางใจ (Douce 
and Keeling, 2014) ปัญหาทางสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนยังส่งผลถึงการตกออก  
และการไม่จบการศึกษาด้วย (Douce and Keeling, 2014) 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ พสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นผู้บริหารประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชา และผู้แทนจาก  
แต่ละสาขาวิชา เป็นผู้มีหน้าที่หลักในการดูแลนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในด้านวิชาการ และด้านอ่ืน ๆ  
หนึ่งในภารกิจหลักได้แก่ การติดตามผลการเรียนของนักศึกษา และพูดคุยกับนักศึกษาที่มีปัญหาผลการเรียนเพ่ือ
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ทำความเข้าใจในอุปสรรคและปัญหาที่นักศึกษามี จากการสังเกตของคณะกรรมการพบว่าหนึ่งในปัญหาที่ส่งผล
กระทบด้านลบต่อผลการเรียนคือการขาดสุขภาวะทางใจ ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ให้การดูแลโดยการผ่านการให้
คำปรกึษาโดยอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการหรือประสานแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาเพ่ือให้การดูแลต่อไป  

การดูแลในรูปแบบที่ผ่านมา แม้จะให้ความช่วยเหลือได้พอสมควร แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาเชิงรับ การขาด
สุขภาวะทางใจได้ส่งผลกระทบทางลบต่อการเรียนไปแล้ว และบางครั้งพบว่า การขาดสุขภาวะทางใจเป็นระยะ
เวลานานได้นำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าในนักศึกษา แม้สำนักวิชาฯ จะดูแลแนะนำให้นักศึกษาได้รับการรักษาจาก
แพทย์ แต่ก็เป็นการรักษาท่ีต้องใช้เวลา ส่งผลให้เกิดการเสียโอกาสในหลายด้านของนักศึกษาที่ป่วยนั้น นอกจากนี้
ยังอาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้เป็นการสูญเสียโอกาสของประเทศ เนื่องจากนักศึกษาทุกคนคือทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ งานฝ่ายผู้ประสานงานหลักสูตรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท. สควค. และ
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์จึงมีแนวคิดที่จะดูแลปัญหานี้ในเชิงรุก และหวังจะสร้างวัฒนธรรมแห่ง
สุขภาวะให้กับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการสร้างความเข้าใจเรื่องความสำคัญของการดูแลสภาพจิตใจให้กับ
นักศึกษา เพ่ือลดความเข้าใจผิดที่ทำให้นักศึกษาปกปิดปัญหาสุขภาพจิตของตน และไม่เปิดใจขอความช่วยเหลือ 
ร่วมกับการใช้ทรัพยากรหรือบริการที่มีอยู่แล้วหรือทรัพยากรที่กำลังพัฒนาเพ่ิมเติมของ มทส. โดยมีการติดตาม
อย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินความสำเร็จของโครงการ 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก 
2. เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดูแลสุขภาพจิตของตน และเพ่ือนในกลุ่มนักศึกษา   
3. เพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในนักศึกษาเชิงรุก 
4. เพ่ือลดปัญหานักศึกษาตกอยู่ในสภาวะเครียดจนส่งผลกระทบต่อการเรียน 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : มีข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิตของ

นักศึกษา 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจ

เก่ียวกับสุขภาพจิตมีความเข้าใจเก่ียวกับสุขภาวะทางจิต 

และความสำคัญของการปรับพฤติกรรมเพื่อการรับมือ

กับความท้าทายในชีวิตดีขึน้ 

ร้อยละ 80 - 30 50 - 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิต

และป่วยได้รับความช่วยเหลืออย่างทนัท่วงที 

ร้อยละ 100 25 25 25 25 
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8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 20,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
(International Standard) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : สถานพัฒนาคณาจารย์ 
หน่วยงานเจ้าภาพร่วม : ทุกสำนักวิชา 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 
3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

1.  เพ่ือปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ 
(วัยทำงาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1. ความพึงพอใจผู้เรียนด้านหลักสูตรและการบริการเพ่ิมมากข้ึน 

3.3 แนวทาง :  
1.8 พัฒนาความสามารถของอาจารย์ให้ได้มาตรฐานนานาชาติ ( International Standard)  

ตามแนวทางกรอบมาตรฐาน The United Kingdom Professional Standards Framework 
(UKPSF) หรือมาตรฐานอ่ืนที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

4. หลักการและเหตุผล : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตและพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงออกสู่สังคม ในการดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยได้วางรากฐานทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ มา
เป็นเวลายาวนาน โดยกำหนดให้มีการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการที่มีความรู้ความสามารถเข้า
สู่ระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับแก่สากล อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้นในทุกแขนง รวมถึงการแข่งขันในแวดวง
การศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในทุกภาครวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักดีถึงสภาพการแข่งขัน
ดังกล่าว มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารีได้เริ่มต้นโครงการความร่วมมือกับสถาบัน Advance HE (AHE) สหราช
อาณาจักร เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร 
UK Professional Standards Framework (UKPSF)   
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ตามแนวทางดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานภายใต้การกำกับของฝ่ายวิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล (สถานพัฒนาคณาจารย์) มุ่งขยายผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือระหว่างกลุ่มเครือข่ายด้านคุณภาพ
การเรียนการสอนที่เป็นสากลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศดังกล่าว และให้ความสำคัญในการพัฒนาตนของ
บุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวางพ้ืนฐานในการปรับแปลงให้คณาจารย์เกิดทักษะการสะท้อน
ประสิทธิภาพการสอน เสริมสร้างหลักสูตรอบรมเพ่ือรับรองวิทยฐานะด้านการสอนในระดับสูง และส่งเสริมให้เกิด
การขยายผลไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนในระดับอุดมศึกษา อันจะส่งผลให้
มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในแวดวงการศึกษาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันจะนำพามหาวิทยาลัย
ไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในระดับอุดมศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายวิชาการได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการสอน  
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน UKPSF 

2. เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายวิชาการมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการเรียน
การสอนแบบสองภาษา 

3. เพ่ือสร้างและปรับปรุงหลักสูตรอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการสอน UKPSF 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : บุคลากรได้รับการรับรองวิทยฐานะ

เพิ่มข้ึน  

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนบุคลากรของสำนักวชิาวทิยาศาสตรท์ี่ได้รบัการ

รับรองวิทยฐานะ (จำนวนขั้นพืน้ฐาน) 

คน 5 1 1 1 2 

2. จำนวนบุคลากรของสำนักวชิาเทคโนโลยีสังคมที่ได้รับ

การรับรองวิทยฐานะ (จำนวนขัน้พื้นฐาน)   

คน 3 - 1 1 1 

3. จำนวนบุคลากรของสำนักวชิาเทคโนโลยีการเกษตรที่

ได้รับการรับรองวิทยฐานะ (จำนวนขั้นพืน้ฐาน)  

คน 4 - 1 1 2 

4. จำนวนบุคลากรของสำนักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ที่ได้รับ

การรับรองวิทยฐานะ (จำนวนขัน้พื้นฐาน)  

คน 8 1 2 2 3 

 

5. จำนวนบุคลากรของสำนักวชิาแพทยศาสตรท์ี่ได้รับการ

รับรองวิทยฐานะ (จำนวนขั้นพืน้ฐาน)  

คน 3 - 1 1 1 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

6. จำนวนบุคลากรของสำนักวชิาพยาบาลศาสตร์ที่ได้รบั

การรบัรองวิทยฐานะ (จำนวนขัน้พื้นฐาน)  

คน 2 - - 1 1 

7. จำนวนบุคลากรของสำนักวชิาทนัตแพทยศาสตรท์ี่ได้รับ

การรับรองวิทยฐานะ (จำนวนขัน้พื้นฐาน)  

คน 1 - - 1 - 

8. จำนวนบุคลากรของสำนักวชิาสาธารณสุขศาสตรท์ี่ได้รับ

การรับรองวิทยฐานะ (จำนวนขัน้พื้นฐาน) 

คน 2 - 1 1 - 

9. จำนวนบุคลากรของสำนักวชิาศาสตร์และศลิป์ดิจทิัล 

(จำนวนขั้นพืน้ฐาน) 

คน 2 - 1 1 - 

เป้าหมายโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย ์       

ตัวชี้วัด :       

1.  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความสามารถของอาจารย์

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (International 

Standard)   

คะแนน 5 1 2 4 5 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล (International Standard) 
8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 จัดทำแผนงบประมาณและกำหนดปฏิทนิดำเนนิการตามโครงการ 

2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของ UKPSF (ภาพรวม) 

3 ติดต่อประสานงานคณาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนการขอรับการรับรองวิทยฐานะ (รายบุคคล/ในโครงการ) 

4 ติดต่อประสานงานการยืน่ขอรับรองวิทยฐานะจากสถาบนั Advance HE 

5 สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 2,240,000 บาท 



30 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสนับสนุนระบบการศึกษารองรับผู้เรียน
ทุกช่วงวัย 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1.  เพ่ือปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ 

(วัยทำงาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  นักศึกษาหลักสูตรปกติ และหลักสูตร Lifelong Learning เพ่ิมมากข้ึน 
3.3 แนวทาง :  

1.9 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning การสร้าง
สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี XR และ Metaverse การพัฒนาระบบคลังสื่อสามมิติ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสื่อ การพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่าย และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือรองรับการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศและให้บริการสารสนเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียน    
การสอนให้ได้การรับรองมาตรฐาน และจัดหาสื่อการศึกษาเพ่ือรองรับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

4. หลักการและเหตุผล : 
ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนดำเนิ นไป

อย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ซึ่งแนวโน้ม      
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะเป็นการเรียนแบบแอคทีฟ และเชื่อมโยงกับการทำงานจริงมากขึ้น โดยเอกชน
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรไปจนถึงการประเมินผู้ เรียน และเปิดสอนเฉพาะวิชาที่เป็นที่ต้องการ 
และเปิดรับคนทุกวัย ทำให้นายจ้างได้แรงงานที่ตรงความต้องการ และมหาวิทยาลัยมีรายได้ทดแทนจากการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาทักษะใหม่ (Reskill) ให้คนวัยทำงาน 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและคิดค้นสิ่งอำนวยความ
สะดวกสนับสนุนการเรียนรู้ อันได้แก่ สื่อการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา ดังนั้น เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรองรับผู้เรียนทุกช่วงวัยให้สามารถเรียนได้ทุกหนทุกแห่ง จึ งขอเสนอโครงการ
พัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสนับสนุนระบบการศึกษารองรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
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5. วัตถุประสงค ์:  
เพ่ือผลิตสื่อการศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้รองรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : มีสื่อการศึกษาและระบบสนบัสนนุ

การเรียนรู ้

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนสื่อ e-Courseware ที่มใีน SUT X-Lane Module 10 2 2 3 3 

2. จำนวนบทเรียนที่ใช้สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี XR  

และ Metaverse 

บทเรียน 10 2 2 3 3 

3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบคลังสื่อสามมิติ คะแนน 5 1 2 4 5 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบคลังสื่อสามมิติ 
8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละข้ันตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 สำรวจวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้เพื่อออกแบบระบบและส่วนต่อประสานผู้ใช้ และออกแบบ

ประสบการณ์ผู้ใช ้

2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ และดำเนินการพัฒนาระบบ 

3 ทดลองใช้งานระบบ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้งาน 

4 ปรับปรุง แก้ไขระบบ และนำไปทดลองใช้ร่วมกับระบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่าย 

5 ประชาสัมพนัธ์เพื่อการใช้งานระบบคลังสื่อสามมิติ 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 400,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ศูนย์บริการการศึกษา 
หน่วยงานเจ้าภาพร่วม : ทุกสำนักวิชา 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 
3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

1. เพ่ือปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ 
(วัยทำงาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1. นักศึกษาหลักสูตรปกติ และหลักสูตร Lifelong Learning เพ่ิมมากข้ึน 

3.3 แนวทาง :  
1.12 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในเชิงรุก โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตร

เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และการเข้าถึงข้อมูล 
ของกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างแนวทางการดึงดูดนักศึกษาในลักษณะ 
Soft Power ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ผลการดำเนินรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษา
ลดลง และจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 ดังนั้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถรับ
นักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพจึงมอบหมายให้ศูนย์บริการการศึกษาเป็น
เจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักวิชาในการจัดทำ “โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” 
ทั้งนี้ หากสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนการรับของมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยจะมีรายได้จากค่าสมัคร ค่าบำรุง
มหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งรายได้ดังกล่าวนับได้ว่าเป็น
รายได้หลักของมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย (Financial Stability) 
 อนึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดรูปแบบและกระบวนการทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Education) โดยเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ 
(Non-Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education)  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจของโลก บริการแก่บุคคลและผู้เรียนกลุ่มใหม่ (วัยทำงาน) ทุกช่วงวัยที่สนใจให้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการได้กว้างขวางยิ่งขึ้น รองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 
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5. วัตถุประสงค ์:  
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เรียนกลุ่มเดิม 

(ก่อนวัยทำงาน) และผู้เรียนกลุ่มใหม่ (วัยทำงาน) 
2. เพ่ือสรรหาและดึงดูดนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ผู้ เรียนกลุ่มใหม่ (วัยทำงาน) ที่มีศักยภาพ  

เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
3. เพ่ือสนับสนุนให้การรับนักศึกษาเป็นไปตามแผน และตรงตามหลักสูตร 
4. เพ่ือช่วยเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นที่รู้จักให้แพร่หลายยิ่งขึ้นในกลุ่มของสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : เพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตาม

แผนที่กำหนด 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่รับได้จริงเทียบกับแผน ร้อยละ 100 - - - 100 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 1,800,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 2  
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1.  เพ่ือปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ 

(วัยทำงาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. นักศึกษาหลักสูตรปกติ/หลักสูตร Lifelong Learning เพ่ิมมากขึ้น 
3.3 แนวทาง :  

1.12 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในเชิงรุก โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
หลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และการเข้าถึงข้อมูล  
ของกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างแนวทางการดึงดูดนักศึกษาในลักษณะ 
Soft Power ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย 

4. หลักการและเหตุผล : 
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) มีนโยบาย 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยให้คณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปพัฒนา มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพ่ือให้สถาบันได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียด
ของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกัน 
มีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล อีกท้ังให้สถาบันพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : 
TQF) พ.ศ. 2552 โดยจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียด 
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) (ถ้ามี) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดําเนินการ 
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) (ถ้ามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นที่ผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) 5 ด้าน ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเชิงคุณภาพเพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต อีกทั้งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานหลักสูตร
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ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2565 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 
2565 ให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ต้องแสดงการวัดผลและประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับปริญญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาได้อย่างชัดเจน 

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงมีนโยบายให้หลักสูตรดำเนินงานตาม
กรอบ Outcome Base Education (OBE) และ TQF โดยเน้นให้หลักสูตรสามารถวัดระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ทั้ง
ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ได้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายภาคการศึกษา 
รายชั้นปี (YLOs) เพ่ือเป็นไปตามกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2565 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ระยะที่ 2 ให้เชื่อมโยงข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา ให้แสดงผล 
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ได้ 

2. เพ่ือให้การดำเนินการของหลักสูตรสอดคล้องกับกฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2565 

3. เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี สามารถติดตาม 
และกำกับดูแลหลักสูตรผ่านข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : มีระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการ

หลักสูตรระยะที่ 2 เพื่อเน้นผลลพัธ์การเรียนรู้ในระดับ

หลักสูตร (PLOs) และรายวชิา (CLOs) 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหาร

จัดการหลักสูตร ระยะที่ 2 เพื่อเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ในระดับหลักสูตร (PLOs) และรายวิชา (CLOs) 

คะแนน 5 2 3 3 5 

2. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ ระดับ 4 - - - 4 
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8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการหลักสูตร ระยะที่ 2 
 เพ่ือเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร (PLOs) และรายวิชา (CLOs) 
8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 ประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการของระบบ และสร้าง TOR และประชุมเพื่อพิจารณา TOR รว่มกับ

ผู้พัฒนาระบบ MIS สำนักวิชา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2 มี TOR ฉบับสมบูรณ์ในการดำเนินการ 

3 ผู้พัฒนาได้พฒันาระบบและรายงานความคืบหน้าของระบบเป็นระยะเพื่อให้ระบบเป็นไปตามกรอบ TOR 

4 ได้ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบ TQF 

5 ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูล และสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบ 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 200,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการ SMILe Fest (Science, Mathematics and Innovation Learning Festival) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ 

(วัยทำงาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. นักศึกษาหลักสูตรปกติ และหลักสูตร Lifelong Learning เพ่ิมมากขึ้น 
3.3 แนวทาง :  

1.11 ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์การรับรู้ชื่อเสียงทางด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัย ให้ เป็นที่ รู้จักและแพร่หลายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Academic Reputation) 

4. หลักการและเหตุผล : 
ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียน 

นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้แสดงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงจัด
งานมหกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม (Science Mathematics & Innovation 
Learning Festival 2023, SMILe-Fest2023) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและผลผลิตจากโครงการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปยังผู้สนใจ 
และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป ได้แสดงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ผ่านการประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม การประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงโชว์  
งานนิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน    
ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จึงวางแผนจัดงานมหกรรมดังกล่าว โดยมีกำหนดในช่วงเดือนสิงหาคม 2566   
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป
ได้แสดงศักยภาพ 

2. เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลผลิตจากโครงการวิจัยของคณาจารย์
และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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3. เพ่ือประชาสัมพันธ์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทาง 

การศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู ้

และแสดงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ

บุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 2,000 - - - 2,000 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 100,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดแข่งขัน SUT Mini Marathon 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ 

(วัยทำงาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. ความพึงพอใจผู้เรียนด้านหลักสูตร/การบริการเพ่ิมมากขึ้น 
3.3 แนวทาง :  

1.12 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในเชิงรุก โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
หลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และการเข้าถึงข้อมูล  
ของกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างแนวทางการดึงดูดนักศึกษาในลักษณะ 
Soft Power ทีเ่ป็นอัตลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย 

4. หลักการและเหตุผล : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ

ด้วยการผลิตบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจากแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ  
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในการพัฒนากีฬาไปสู่สากลและเพ่ิม
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพียงพอและครอบคลุมทุกสาขา มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สำนัก
วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านการสอนและการวิจัย ความพร้อมในด้าน
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงสถานที่ในการฝึกปฏิบัติและออกกำลังกาย จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนการสอนในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติควบคู่กัน เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการการเรียนรู้ที่สามารถนำความรู้จากห้องเรียนไปใช้ได้จริง อย่างไรก็ตาม จากการเรียนการสอนที่ผ่านมา
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะทางด้านปฏิบัติน้อยมาก ส่งผลให้ความรู้ความเข้าใจในบทเรียนของนักศึกษาลดลง     
ในการนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมการแข่งขัน SUT Mini 
Marathon เป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสที่จะได้นำความรู้จากใน
ห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติได้จริงในด้านการจัดการกีฬา การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมทางการกีฬา      
การให้บริการการทดสอบสมรรถภาพของผู้สมัครเข้าแข่งขัน การให้บริการการสาธิตการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ทั้งนี้
กิจกรรมการวิ่งยังส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและลดอัตราการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ



40 
 

โดยการออกกำลังกาย รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ อีกด้วย 

 นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการแข่งขัน SUT Mini Marathon ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในสำนักวิชาต่าง ๆ 
ได้ฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ     
การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ก่อนออกไปประกอบอาชีพจริงอีกด้วย 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือส่ งเสริมและพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยใช้การเรียนรู้  
จากประสบการณ์จริง เช่น การจัดการกีฬา การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมทางการกีฬา 
การให้ บริการการทดสอบสมรรถภาพของผู้ สมัครเข้ าแข่ งขัน  การให้บริการการสาธิต 
การออกกำลังกายที่ถูกวิธี เป็นต้น 

2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาจากสำนักวิชาต่าง ๆ ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขัน SUT Mini Marathon 

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานให้เป็นระบบแบบแผน ก่อนออก
ปฏิบัติการสหกิจศึกษาหรือประกอบอาชีพจริง 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรม SUT Mini 

Marathon 

คะแนน 5 - - - 5 

2. นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ขั้นพื้นฐานที่ 

โดดเด่น 

ร้อยละ 80 - - - 80 

3. นักศึกษามีการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในขณะปฏิบัติงาน

จริงกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

ร้อยละ 80 - - - 80 

4. นักศึกษาได้นำความรู้มาฝึกปฏิบัติก่อนออกไปประกอบ

อาชีพ 

ร้อยละ 80 - - - 80 

5. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 4,000 - - - 4,000 

6. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คะแนน 4 - - - 4 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรม SUT Mini Marathon 
8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

2 ประชุมเตรียมจัดการแข่งขัน 

3 ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขัน 

4 การจัดการแข่งขัน SUT Mini Marathon 

5 สรุปผลการจัดกิจกรรมแข่งขัน SUT Mini Marathon 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 100,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถานกีฬาและสุขภาพ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรยีนกลุ่มใหม่ 

(วัยทำงาน) ทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

 1. ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์สูงขึ้น 
3.3  แนวทาง :  

- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬา 
โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี  ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจึงเล็งเห็นถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษาโดยใช้กีฬาเป็นตัวกลางในการเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และการแข่งขันกีฬานั้นเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส นอกเหนือจากสุขภาพร่างกายแล้ว ผู้เล่นยังได้ประโยชน์จากการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รัก
สามัคคี รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อีกด้วย 
 สถานกีฬาและสุขภาพเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย      
จึงได้เสนอการจัดโครงการการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยขึ้น โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการใช้กีฬาเพ่ือ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและตลอดไป 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านกีฬาและสุขภาพ 
2. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย 

คน 300 150 150 - - 

2. ระดับความพงึพอใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับ 4 - 4 - - 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 6,010,000 บาท 
 

 

 



 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 
เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการน านวัตกรรม 

บนพื้นฐานองค์ความรู้ด้าน วทน. เสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนงานหลัก 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
บนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเชิงรุก 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนแผนงาน 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้าน วทน. 

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. ผลคะแนนด้านการวิจัยจากการจัดอันดับโดย THE Rankings, QS, RUR เป็นต้น ที ่ดีขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง 

3.3  แนวทาง :  
2.1  เร่งรัดการเพิ่มบุคลากรทางการวิจัย เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้

เพิ่มมากขึ้น โดยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การเพิ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติศักยภาพสูง
เพื ่อสนับสนุนการทำวิจัย การพัฒนา Research Brotherhood Program, Full-time 
Researcher และ Graduate Students สร้างความเข้มแข็งให ้ระบบ Postdoctoral 
Program เพื ่อเป ็นกลไกในการดึงด ูดน ักว ิจ ัยรุ ่นใหม่ที ่ม ีศ ักยภาพสูงมาร่วมงานกับ
มหาวิทยาลัย การจัดให้มีโครงการ Re-brain Drain เพื ่อดึงดูดนักวิจัยไทยที ่ประสบ
ความสำเร็จและนักศึกษาไทยในต่างประเทศเข้ามาร่วมงานและทำงานวิจัยกับ มทส. 

2.2  สนับสนุนให้คณาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เข้าร่วมในการทำวิจัย รวมถึงการส่งเสริม 
ขีดความสามารถด้านการวิจัยให้สูงขึ้น อาทิ การกำหนดแนวทางและมาตรการเพ่ือกระตุ้น
ให้คณาจารย์ทุกคนมีการทำวิจัยเพ่ิมมากขึ้น การสนับสนุนให้คณาจารย์ใหม่ทุกคนได้      
เข้าร่วมในกลุ่มวิจัยที่มีความเข้มแข็ง CoE หรือ RU การพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน 
Research Proposal และการบริหารจัดการโครงการวิจัย พัฒนาระบบ Sabbatical 
Leave for Mega High Impact Research Project เพ่ือเอ้ือให้นักวิจัยสามารถไปดำเนิน
โครงการวิจัยได้เต็มเวลา เป็นต้น 

2.4  สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อเนื่อง และมีผลกระทบสูง 
อาทิ การเพ่ิมค่าตอบแทนให้สูงขึ้นสำหรับ Review Paper ที่มีคุณภาพสูง การเพ่ิม
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพสูง การสนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัยเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์เฉพาะทางภายใต้เงื่อนไขกับจำนวนผลงานตีพิมพ์ตามที่กำหนด 
การขยายการต่ออายุงานหรือเพ่ิมแรงจูงใจให้กับกลุ่มคณาจารย์หรือบุคลากรที่มีศักยภาพ
ในการผลิตผลงานตีพิมพ์ให้อยู่กับมหาวิทยาลัยเพ่ือทำผลงานด้านการวิจัยต่อเนื่อง 
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(Research Professor) การแสวงหาบุคลากรที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพมาร่วมออกแบบการสอนและโจทย์วิจัยควบคู่กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย      
การปรับสัดส่วนภาระงานที่สามารถเน้นด้านงานวิจัยได้เพ่ิมข้ึน การเพ่ิมแรงจูงใจในลักษณะ
ของค่าตอบแทนหรือการประเมินผลงาน การพัฒนา Career Path for Researcher เพ่ือ
กระตุ้นให้นักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานเฉพาะด้านให้สามารถเป็น Specialist ในด้าน
เทคนิคหรือเครื่องมือขั้นสูงได้ การสนับสนุนงบประมาณเงินสมทบเพ่ิมเติมให้กับคณาจารย์
กรณีได้รับทุนวิจัยจากภายนอก การสนับสนุนทุนวิจัยเฉพาะกลุ่ม (1 High Citation 
Research Fields) เป็นต้น 

 4. หลักการและเหตุผล : 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น World Class 
University โดยในด้านการจัดการศึกษา ได้แก่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึงโดยปรับระบบบริหารจัดการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ เพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน จัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะ
กำลังคนทั้งระบบการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับกา ร
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือรองรับการเป็น
ศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
         ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2565 (ค.ศ. 2016-2022) ที่ผ่านมา มีการประกาศผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยขององค์กรที่ทำการจัดอันดับหลายองค์กร ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยของแต่ละองค์กร พบว่าตัวชี้วัดด้านการวิจัย (Research) ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยนั้น 
มีทิศทางพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถผลักดันให้พัฒนาต่อได้ โดยเฉพาะผลคะแนนจากการจัดอันดับของ Time 
Higher Education (THE) World University Rankings โดยเกณฑ์ตัวชี้วัดด้าน Research ประกอบไปด้วย
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ชื่อเสียงด้านการวิจัยได้คะแนนจากการสำรวจ (Reputation Survey 18%)  รายได้จาก
งานวิจัย (Research Income 6%) และด้านปริมาณของผลงานวิจัย (Research Productivity 6%) ซึ่งรวม    
ค่าถ่วงน้ำหนักด้านการวิจัยมีค่าเท่ากับ 30% เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืนจึงถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีค่าน้ำหนักสูง และ      
มีแนวโน้มสามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องได้ ดังเห็นได้จากการวิเคราะห์ผลคะแนน
ด้านการวิจัยย้อนหลัง 7 ปี ของ THE World University Rankings ดังนี้ 
2016  overall = 11.6 / Research Income = 31.5/ Research Productivity = 25.0/ Reputation Survey = 0.5 
2017  overall = 10.9 / Research Income = 30.4/ Research Productivity = 27.0/ Reputation Survey = 0.4 
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2018  overall = 10.1 / Research Income = 29.1/ Research Productivity = 21.0/ Reputation Survey = 0.2 
2019  overall = 11.3 / Research Income = 33.1/ Research Productivity = 22.0/ Reputation Survey = 0.5 
2020  overall = 12.3 / Research Income = 36.1/ Research Productivity = 23.6/ Reputation Survey = 0.5 
2021  overall = 13.2 / Research Income = 41.2/ Research Productivity = 25.0/ Reputation Survey = 0.0 
2022  overall = 14.9 / Research Income = 41.9/ Research Productivity = 32.5/ Reputation Survey = 0.0 
        อย่างไรก็ตาม แม้ผลงานของ มทส. ในเวทีโลกได้ปรากฏต่อสายตาประชาคมบ้างแล้ว แต่มหาวิทยาลัย  
ก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้ก้าวขึ้นไปเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานสากลโลกหรือระดับโลกที่มีประสิทธิภาพ  
มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศในภารกิจหลักทั้งภารกิจการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการ มีความเข้าใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความเป็นนานาชาติสูงเด่น มีความสามารถในการแข่งขันและ
การประกอบการ มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และองค์การนานาชาติอย่างกว้างขวาง ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจัดตั้งโครงการขับเคลื่อนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยเชิงรุกขึ้น เพ่ือเพ่ิมคะแนนด้านการวิจัยจากการจัดอันดับโดย THE World University 
Rankings ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป  
5. วัตถุประสงค ์:  
 เพ่ือเพ่ิมคะแนนด้านการวิจัยจากการจัดอันดับโดย THE World University Rankings 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ผลคะแนนด้านความมชีื่อเสียง 

(Research Reputation) จากการจัดอันดับโดย THE World 

University Rankings ดีขึน้ 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนให้ผลคะแนนความ 

 มีชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 

คะแนน 5 1 3 3 5 

เป้าหมายโครงการ : ผลคะแนนด้านผลงานวิจัย (Research 

Productivity) จากการจัดอันดับโดย THE World University 

Rankings ดีขึ้น 

      

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีทีผ่่านมา ร้อยละ 15 3 4 4 4 

เป้าหมายโครงการ : ผลคะแนนด้านรายได้จากงานวิจัย 

(Research Income) จากการจัดอันดับโดย THE World 

University Rankings ดีขึ้น 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนเงินทนุวิจัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีที่ผา่นมา ร้อยละ 15 - - - 15 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนให้ผลคะแนนความมี 
ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที ่ รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 กำหนดแนวทางเพื่อเพิ่มความมีชื่อเสียงด้านการวิจัย (Research Reputation) ของมหาวิทยาลัย 

2 นำเสนอที่ประชุมคณะทำงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเชิงรุกเพื่อพิจารณาและรับฟังข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะเพื่อนำสู่การปฏิบัติ 

3 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยเชิงรุกแล้ว ไปสู่การปฏิบัติ เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิชา หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย 

ศูนย์วิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4 ติดตามผลผลิตจากการดำเนินงานตามข้อ 1-3 จากการประกาศผลการจัดอันดับของ THE World 

University Rankings 

5 นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเชิงรุกและผู้บริหารเพื่อทราบ 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการที่แล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขัน้ตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 550,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Research Brotherhood Program) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้าน วทน.  

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  ผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านศักยภาพและผลการดำเนินงานด้านการวิจัยดียิ่งขึ้น 
3.3  แนวทาง :  

2.1  เร่งรัดการเพ่ิมบุคลากรทางการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เพ่ิม
มากขึ้น โดยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การเพ่ิมนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติศักยภาพสูงเพ่ือ
สนับสนุนการทำวิจัย การพัฒนา Research Brotherhood Program, Full-time Researcher  
และ Graduate Students สร้างความเข้มแข็งให้ระบบ Postdoctoral Program เพ่ือเป็น
กลไกในการดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงมาร่วมงานกับมหาวิทยาลัย การจัดให้มี
โครงการ Re-brain Drain เพ่ือดึงดูดนักวิจัยไทยที่ประสบความสำเร็จและนักศึกษาไทยใน
ต่างประเทศเข้ามาร่วมงานและทำงานวิจัยกับ มทส. 

 4. หลักการและเหตุผล : 
 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2021 โดย Round University Ranking (RUR) ซึ่งเป็นสถาบัน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสหพันธรัฐรัสเซียก่อตั้งเมื่อปี 2013 โดยการจัดอันดับครั้งนี้ มทส. อยู่อันดับ 
663 ของโลก อันดับ 9 ของไทย เป็นการติดอันดับ 7 ปีซ้อน และมีมหาวิทยาลัยไทยเพียง 14 แห่งเท่านั้น  
ที่ติดอันดับในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีแนวความคิดในการสร้างความเข้มแข็งของการทำวิจัยโดย
อาศัยศูนย์ เชี่ ยวชาญ เฉพาะทาง (Center of Excellence: CoE) เป็น เสาหลัก เพ่ื อขับ เคลื่ อนงานวิจั ย 
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัยสูง มีผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัยโดดเด่น
เป็นที่ประจักษ์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มี ภาวะผู้นำสูง  
โดยมุ่งเน้นให้มีการทำวิจัยด้านใดด้านหนึ่งเชิงลึกแบบมุ่งเป้า สามารถผลิตผลงานที่ตอบสนองตัวชี้วัดด้านการวิจัย  
ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีคุณภาพระดับโลก 
(World-class University) มีทิศทางที่ชัดเจน มีอัตลักษณ์ มีศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศ มีการผลิตกำลังคน
ระดับสูง มีบทบาทการเป็นผู้นำทางปัญญา มีจิตสำนึกในการรับใช้และรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารวิชาการที่มีค่าผลกระทบ 
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การอ้างอิงสูง (High Impact Factor) เป็นที่ยอมรับในวงการวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ก่อให้เกิด
ผลกระทบ (Impact) ในด้านการนำไปใช้ประโยชน์เชิงการประยุกต์ในภาคการผลิตจริง (Real Sector) 
    ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จำนวน 10 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Center of Excellence in Agricultural Product 
Innovation) 2) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง (Center of Excellence in Advanced 
Functional Materials) 3) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Center of 
Excellence in High Energy Physics and Astrophysics) 4) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างยั่งยืน (Center of Excellence in Innovation for Sustainable infrastructure 
Development) 5) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล (Center of Excellence in Biomass) 6) ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการประยุกต์ ใช้คลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า (Center of Excellence in Electromagnetic Wave Applications)          
7) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช (Center of Excellence on 
Technology and Innovation for Korat Chicken Business Development) 8) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์
ทางการแพทย์ (Center of Excellence in Biomechanics Medicine)  9) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์
เพ่ืออุตสาหกรรมเกษตร (Center of Excellence in Microbial Technology for Agricultural Industry) และ 10) 
ศูนย์ความเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Center of Excellence for Entrepreneurship) และมีการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย ประมาณ 65 RU โดยแต่ละศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัยมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการเน้น
ผลงานตีพิมพ์ที่มีผลกระทบสูงหรือเน้นการบริการวิชาการ และการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

การเพ่ิมกลุ่มนักวิจัยต่าง ๆ ให้มีศักยภาพมากขึ้น ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าศูนย์เชี่ยวชาญเป็นแนวทาง 
ในการเพิ่มเสาหลักด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและสามารถผลิตผลงาน
ที่มีผลกระทบสูงในเชิงวิชาการและการถ่ายทอดสู่สังคมได้ อย่างไรก็ตาม ในการเพ่ิมกลุ่มนักวิจัยที่มีคุณภาพอย่าง
รวดเร็วแบบก้าวกระโดด จำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น การมี
ระบบพ่ีเลี้ยงงานวิจัย (Research Brotherhood Program) อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยทำให้นักวิจัยมีการพัฒนา
ศักยภาพในการทำวิจัยอย่างมีทิศทาง ไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูก และท้ายที่สุดสามารถบ่มเพาะกลุ่มวิจัยตัวเอง
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CoE) ในอนาคตและเป็นเสาหลักท่ีมีความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยได้  
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือสร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Research Brotherhood Program) 
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และพัฒนาให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีศักยภาพในการ

ทำวิจัยมากขึ้น 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : สนับสนุนคลัสเตอร์ด้านงานวิจัยที่มี

การบริหารบุคลากรวิจัยในระบบ Research Brotherhood 

Program เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัย และพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนทุนวิจัยรุ่นใหม่และ Research Brotherhood คน 10 2 2 2 4 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :  2,500,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนให้มีนักวิจัยเต็มเวลา (Full-Time Researchers) เพ่ือการวิจัยที่เป็นเลิศ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้าน วทน.  

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. ผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านศักยภาพและผลการดำเนินงานด้านการวิจัยดียิ่งขึ้น  
3.3  แนวทาง :  

2.1  เร่งรัดการเพ่ิมบุคลากรทางการวิจัย เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้
เพ่ิมมากข้ึน โดยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การเพิ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติศักยภาพสูงเพ่ือ
สนับสนุนการทำวิจัย การพัฒนา Research Brotherhood Program, Full-time Researcher 
และ Graduate Students สร้างความเข้มแข็งให้ระบบ Postdoctoral Program เพ่ือเป็น
กลไกในการดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงมาร่วมงานกับมหาวิทยาลัย การจัดให้มี
โครงการ Re-brain Drain เพ่ือดึงดูดนักวิจัยไทยที่ประสบความสำเร็จและนักศึกษาไทยใน
ต่างประเทศเข้ามาร่วมงานและทำงานวิจัยกับ มทส. 

 4. หลักการและเหตุผล : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่กำลังได้รับ
การพัฒนาและมีศักยภาพในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างมาก เป็นพื้นที่ที่กำลังมีการ
เชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมที่ทันสมัยทำให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่สำคัญ อาทิ โครงการ
มอเตอร์เวย์กรุงเทพ-นครราชสีมา โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการเชื่อมต่อจังหวัดนครราชสีมากับ Eastern 
Economic Corridor นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากทำให้มีโอกาสสร้างผลผลิตที่สำคัญ 
ต่อประเทศมากขึ้น ดังนั้น การสร้างทรัพยากรบุคคลหรือนักวิจัยที่มีศักยภาพถือเป็นหนึ่งในความจำเป็นที่ขับเคลื่อน
ให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ เติบโตสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้ว่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจะมีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพเยี่ยมเพ่ือรองรับการเติบโตเหล่านี้  
แต่ยังคงต้องพัฒนาให้เกิดอาชีพที่มั่นคงเพ่ือให้สถานะของนักวิจัยมีความก้าวหน้าและสามารถวิจัยเต็มเวลาให้กับ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้อย่างแท้จริง กอปรกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งจัดการเรียนการสอน การวิจัย และผลิตบุคลากรชั้นสูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ มีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นสถาบันการศึกษา 
ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นที่พ่ึงของสังคม” มียุทธศาสตร์ “เพ่ือการพัฒนาการ
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สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย” มีพันธกิจ “ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ วิจัยค้นคว้าเพ่ือ
สร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ”  
โดยมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้านสามารถเป็นที่พ่ึงพาของสังคมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยได้รับการยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติในการเป็น “สถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเป็นที่พ่ึงของสังคม” ในด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และในด้านการวิจัยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยระดับชาติและนานาชาติ  โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2565 มทส. ได้รับการจัดอันดับที่ 9 ร่วมมหาวิทยาลัยของไทย จากการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก “QS World University Rankings 2023” โดย The Quacquarelli Symonds 
(QS) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ อยู่ในกลุ่มอันดับ 1,201-1,400 ของโลก (ที่มาจาก
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023/ส่วนแผนงาน/ส่วน
ประชาสัมพันธ์ มทส./9 มิถุนายน 2565)  มทส. ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศไทย ที่ตีพิมพ์บทความวิจัย 
ในวารสารที่มีคุณภาพสูง ตามการจัดอันดับของ Nature Index 2022 พิจารณาจากผลการตีพิมพ์บทความวิจัย 
ในวารสารวิทยาศาสตร์คุณภาพสูง ในเครือ Nature Research (ที่มาจาก https://www.natureindex.com/ 
institution-outputs/generate/chemistry/countries-Thailand/all/ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./17 
มิถุนายน 2565)  มทส. ได้รับการประเมินระดับสถาบันในระดับดีมาก ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านความ
เป็นนานาชาติ และด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก ปี 2022 โดย U-multirank 
สถาบันที่ทำการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ด้วยความร่วมมือและผลักดันของ Centre for Higher Education (CHE-
Germany), Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS-Netherland) และได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น 
จ า ก  European Commission (ที่ ม า จ า ก  https://www.umultirank.org/study-at/suranaree-university-of-
technology-rankings/ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./22 มิถุนายน 2565)  มทส. ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 
7 ของประเทศไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2022 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
โ ด ย Round University Ranking (RUR) (https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings. 
html#world-2022) ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสหพันธรัฐรัสเซีย ก่อตั้งเมื่อปี 2013 โดยการ
จัดอันดับครั้งนี้ มทส. อยู่อันดับ 708 ของโลก อันดับ 7 ของไทย และมีอันดับคะแนนตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ดังนี้  
ด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) อันดับ 221 ของโลก (อันดับ 4 ของไทย) ด้านความ
หลากหลายความเป็นนานาชาติ (International Diversity) อยู่อันดับ 591 ของโลก (อันดับ 4 ของไทย) ด้านการวิจัย 
(Research) อยู่อันดับ 595 ของโลก (อันดับ 3 ของไทย) ด้านการสอน (Teaching) อยู่อันดับ 908 ของโลก (อันดับ 
11 ของไทย) (ที่ มาจากhttps://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2022/
ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./8 มิถุนายน 2565)  มทส. ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1,348 
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก อันดับที่ 405 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเอเซีย และอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่ดี
ที่สุดของประเทศไทย โดย U.S. News & World Report 2022 Best Global Universities Rankings ซึ่งเป็นการ
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สำรวจความมีชื่อเสียงการวิจัยในระดับโลก 2,005 แห่ง (ที่มาจาก https://www.usnews.com/education/best-
global-universities/ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./15 มิถุนายน 2565) 
          ดังนั้น การมีนักวิจัยเต็มเวลาจึงเป็นกำลังหลักในการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัย คือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ก้าวต่อไป 
ในระดับสากลยิ่งขึ้น การผลิตผลงานที่มีคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องมีนักวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถทำ
วิจัยได้เต็มเวลาในจำนวนที่มากเพียงพอมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์และ “นักวิจัยเต็มเวลา 
(Full-time Researcher)” ทั้ งระดับปริญาโทและระดับปริญญาเอกที่ มีศักยภาพสู งและมีผลงานโดดเด่น  
โดยมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาในเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของนักวิจัยเต็มเวลาด้วย เพ่ือเป็น
การจูงใจให้นักวิจัยเต็มเวลาเหล่านี้สามารถปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การสนับสนุน
ให้มีนักวิจัยเต็มเวลาจะทำให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor) อย่างต่อเนื่องและเพ่ิมข้ึน เป็นการสร้างศักยภาพ
และชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และประเทศชาต ิ
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือผลิตนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 
แห่งการวิจัย (Research University) 

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีสถานะมั่นคงและตอบโจทย์
เศรษฐกิจ สังคม และองค์ความรู้พ้ืนฐานได้ 

3. เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งการใช้
ประโยชน์และการตีพิมพ์ผลงาน 

4. เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำวิจัยของนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก 
5. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถธำรงไว้ซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติที่มีคุณภาพระดับโลกอย่าง

ยั่งยืนและเป็นที่พ่ึงด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้ า ห ม าย โค ร ง ก า ร  : ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี  Full-Time 

Researchers เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของ CoE ที่มีศักยภาพ 

โดยสร้าง Full-Time Researchers จากนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา จาก Honor-Program เพื่อทำงานใน CoE 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนนักวิจัยเต็มเวลา คน 84 69 5 5 5 
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8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :  26,000,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยคุณภาพสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้าน วทน.  

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  ผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านศักยภาพและผลการดำเนินงานด้านการวิจัยดียิ่งขึ้น 
3.3  แนวทาง :  

2.4  สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อเนื่อง และมีผลกระทบสูง 
อาทิ การเพ่ิมค่าตอบแทนให้สูงขึ้นสำหรับ Review Paper ที่มีคุณภาพสูง การเพ่ิม
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพสูง การสนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัยเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์เฉพาะทางภายใต้เงื่อนไขกับจำนวนผลงานตีพิมพ์ตามที่กำหนด 
การขยายการต่ออายุงานหรือเพ่ิมแรงจูงใจให้กับกลุ่มคณาจารย์หรือบุคลากรที่มีศักยภาพ
ในการผลิตผลงานตีพิมพ์ให้อยู่กับมหาวิทยาลัยเพ่ือทำผลงานด้านการวิจัยต่อเนื่อง
(Research Professor) การแสวงหาบุคลากรที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพมาร่วมออกแบบการสอนและโจทย์วิจัยควบคู่กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย การปรับ
สัดส่วนภาระงานที่สามารถเน้นด้านงานวิจัยได้เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมแรงจูงใจในลักษณะของ
ค่าตอบแทนหรือการประเมินผลงาน การพัฒนา Career Path for Researcher เพ่ือ
กระตุ้นให้นักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานเฉพาะด้านให้สามารถเป็น Specialist ในด้าน
เทคนิคหรือเครื่องมือขั้นสูงได้ การสนับสนุนงบประมาณเงินสมทบเพ่ิมเติมให้กับคณาจารย์
กรณีได้รับทุนวิจัยจากภายนอก การสนับสนุนทุนวิจัยเฉพาะกลุ่ม (1 High Citation 
Research Fields)  เป็นต้น 

 4. หลักการและเหตุผล : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มีวิสัยทัศน์ว่าจะเป็น “สถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเป็นที่พ่ึงของสังคม” ในด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และในด้านการวิจัยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ มีตัวชี้วัดหนึ่งคือผลงานตีพิมพ์คุณภาพสูงที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่าดัชนีผลกระทบ 
(Impact factor) สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่มีค่าดัชนีการอ้างอิงสูง ซึ่งวัดจากสัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อ
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ผลงานวิจัยต่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ก็ยิ่งส่งผลต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2565 มทส. 
ได้รับการจัดอันดับที่ 9 ร่วมมหาวิทยาลัยของไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก “QS World 
University Rankings 2023” โดย The Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก
ประเทศ อังกฤษ  อยู่ ในกลุ่ ม อันดับ  1,201-1,400 ของโลก  (ที่ ม า  https://www.topuniversities.com/ 
university-rankings/world-university-rankings/2023/ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./9 มิถุนายน 
2565) มทส. ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศไทยที่ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพสูง ตามการจัดอันดับ
ของ Nature Index 2022 พิจารณาจากผลการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์คุณภาพสูง ในเครือNature 
Research (ที่ ม า จ า ก https://www.natureindex.com/institution-outputs/generate/chemistry/countries-
Thailand/all/ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./17 มิถุนายน 2565) มทส. ได้รับการประเมินระดับสถาบันใน
ระดับดีมาก ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านความเป็นนานาชาติ และด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ จาก
การประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก ปี 2022 โดย U-multirank สถาบันที่ทำการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ด้วยความ
ร่วมมือและผลักดันของ Centre for Higher Education (CHE-Germany), Centre for Higher Education 
Policy Studies (CHEPS-Netherland) และได้ รับทุนสนับสนุนจาก European Commission (ที่ มาจาก 
https://www.umultirank.org/study-at/suranaree-university-of-technology-rankings/ส่ วน แผน งาน /
ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./22 มิถุนายน 2565) มทส. ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 7 ของประเทศไทย ในการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2022 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Round University 
Ranking (RUR) (https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2022)       
ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสหพันธรัฐรัสเซีย ก่อตั้งเมื่อปี 2013 โดยการจัดอันดับครั้งนี้ 
มทส. อยู่อันดับ 708 ของโลก อันดับ 7 ของไทย และมีอันดับคะแนนตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านความยั่งยืน
ทางการเงิน (Financial Sustainability) อันดับ 221 ของโลก (อันดับ 4 ของไทย) ด้านความหลากหลายความ
เป็นนานาชาติ (International Diversity) อยู่อันดับ 591 ของโลก (อันดับ 4 ของไทย) ด้านการวิจัย (Research) 
อยู่อันดับ 595 ของโลก (อันดับ 3 ของไทย) ด้านการสอน (Teaching) อยู่อันดับ 908 ของโลก (อันดับ 11 ของไทย) 
(ที่มา https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2022/ส่วนแผนงาน/
ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./8 มิถุนายน 2565) มทส. ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1348 มหาวิทยาลัยที่ดี
ที่สุดของโลก อันดับที่ 405 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเอเซีย และอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศไทย 
โดย U.S. News & World Report 2022 Best Global Universities Rankings ซึ่ งเป็นการสำรวจความมี
ชื่อเสียงการวิจัยในระดับโลก 2005 แห่ง (ที่มาจาก https://www.usnews.com/education/best-global-
universities/ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./15 มิถุนายน 2565) 
          ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้มากขึ้น โดยมีผลงานวิจัยเพ่ือรับ
สิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ  
และให้สอดคล้องกับการเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” เต็มรูปแบบ กอปรกับการส่งเสริมให้การจัดอันดับ  
ของมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่สูงขึ้นจึงได้จัดทำโครงการยกระดับตีพิมพ์ผลงานวิจัยคุณภาพสูงเพ่ือนำไปสู่การ
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บรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับ  
ในระดับชาติและนานาชาติต่อไป  
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสูง 
2. เพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยทำงานร่วมกันและทำงานร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศ ตลอดจนสร้าง

เครือข่ายวิจัยและใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
3. เพ่ือเป็นส่วนเสริมให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้น 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส้ินสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวจิัย

คุณภาพสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนทุนวิจัยเพื่อรับสิทธบิัตรหรือตีพิมพ์ผลงานใน

วารสารระดบันานาชาต ิ

ทุน 25 6 6 6 7 

2. จำนวนทุน Inbound/Outbound ทุน 4 1 1 1 1 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 6,000,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการยกระดับวารสาร SUT Journal สู่มาตรฐานสากลเชิงรุก 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. เพื ่อข ับเคลื ่อนมหาวิทยาล ัยโดยการนำนวัตกรรมบนพื ้นฐานองค์ความรู ้ด ้าน วทน. 

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก  
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  ผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านศักยภาพและผลการดำเนินงานด้านการวิจัยดียิ่งขึ้น 
3.3  แนวทาง :  

2.4  สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่ เอ้ือต่อการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อเนื่อง และมี
ผลกระทบสูง อาทิ การเพ่ิมค่าตอบแทนให้สูงขึ้นสำหรับ Review Paper ที่มีคุณภาพสูง 
การเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพสูง การสนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัย
เพ่ือขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์เฉพาะทางภายใต้เงื่อนไขกับจำนวนผลงานตีพิมพ์ตามที่
กำหนด การขยายการต่ออายุงานหรือเพ่ิมแรงจูงใจให้กับกลุ่มคณาจารย์หรือบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการผลิตผลงานตีพิมพ์ให้อยู่กับมหาวิทยาลัยเพ่ือทำผลงานด้านการวิจัยต่อเนื่อง 
(Research Professor) การแสวงหาบุคลากรที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพมาร่วมออกแบบการสอนและโจทย์วิจัยควบคู่กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  
การปรับสัดส่วนภาระงานที่สามารถเน้นด้านงานวิจัยได้เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมแรงจูงใจในลักษณะ
ของค่าตอบแทนหรือการประเมินผลงาน การพัฒนา Career Path for Researcher  
เพ่ือกระตุ้นให้นักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานเฉพาะด้านให้สามารถเป็น Specialist  
ในด้านเทคนิคหรือเครื่องมือขั้นสูงได้ การสนับสนุนงบประมาณเงินสมทบเพ่ิมเติมให้กับ
คณ าจารย์กรณี ได้ รับทุ น วิจั ยจากภายนอ ก การสนั บสนุ นทุ น วิจั ย เฉพาะกลุ่ ม  
(1 High Citation Research Fields) เป็นต้น 

 4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความสำคัญในการจัดให้มีวารสารเทคโนโลยีสุรนารี 
(Suranaree Journal of Science and Technology) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) เพ่ือเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการบริการวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยบทความ  
ที่ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารีนี้จะเป็นบทความวิชาการด้าน Natural and Agricultural Sciences  
และ Materials Science and Engineering เผยแพร่ราย 2 เดือน (ปีละ 6 ฉบับ : ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 
ฉบับที่  2 มีนาคม -เมษายน ฉบับที่  3 พฤษภาคม -มิถุนายน ฉบับที่  4 กรกฏาคม - สิงหาคม ฉบับที่  5  
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กันยายน - ตุลาคม และฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม)  โดยทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ได้ผ่าน
การตรวจสอบเชิ งวิชาการจากผู้ท รงคุณ วุฒิ  (Peer Review) ที่ กองบรรณ าธิการได้ พิ จารณาสรรหา 
จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายในและภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งผ่านการตรวจความซ้ ำซ้อน 
ของผลงานผ่านระบบ Turnitin ปัจจุบันวารสารเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 28 ปีและได้มีการ 
ปรับรูปแบบการส่งบทความและการเผยแพร่บทความผ่านทางระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (EM-SUT e-journal) 
เพ่ือให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว เข้าถึงง่าย  
และสามารถเผยแพร่ผลงานได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาวารสารเทคโนโลยีสุรนารี  
ได้พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือยกระดับวารสารให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับสากลมาโดยตลอด 
ซึ่งในระดับชาตินั้น ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วารสารเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการประเมิน
คุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) จัดให้เป็นวารสารใน
กลุ่มที่  1 (TIER 1) โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นเวลา 5 ปี คือ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และการยกระดับในระดับสากลนั้น วารสารเทคโนโลยีสุรนารีนี้ได้รับการ
ตอบรับให้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากลเป็นลำดับดังต่อไปนี้ 

- ปี 2552 ได้รับการตอบรับให้เข้าสู่ฐานข้อมูล EBSCO host (EBSCO) 
- ปี 2557 ได้รับการตอบรับให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) 
- ปี 2560 ได้รับการตอบรับให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Web of Science: Emerging Sources (ESCI) 
- ปี 2561 ได้รับการตอบรับให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus (โดยมีการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร

เทคโนโลยีสุรนารี ในฐานข้อมูล Scopus สูงถึง 1,004 ครั้ง : ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2564) โดยแนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 นั้น สำนักงานวารสารเทคโนโลยีได้กำหนดแนวทางในการดำ เนินการ 
เพ่ือยกระดับวารสาร SUT Journal สู่มาตรฐานสากลเชิงรุก ดังนี้ 

- การควบคุมคุณภาพของบทความให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คือ มีความซ้ำซ้อนทางวิชาการไม่เกิน 
30% โดยใช้ระบบ Turnitin ในการตรวจสอบ 

- เพ่ิมดัชนีการอ้างอิง (Citation Index) วารสารเทคโนโลยีสุรนารีในฐานข้อมูล Scopus โดยการรับ
บทความผ่านระบบ Editorial Manager Online Submission System (EM) ของ Elsevier ซึ่ งเป็นระบบ 
ที่มีความทันสมัยและมีความเป็นสากล ซึ่งในระบบ EM มีฐานข้อมูลของผู้ทรงคุณจำนวนมากทำให้สามารถรองรับ
บทความท่ีจะส่งเข้ามาพิจารณาตีพิมพ์ได้มากขึ้น และเผยแพร่ผลงานที่ตอบรับตีพิมพ์แล้วผ่านเว็บ SJSTe-journal 
Phase 2 ที่สำนักงานวารสารได้พัฒนาในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีความทันสมัยและสามารถเข้าถึงง่าย 

- การเพ่ิมจำนวนฉบับของวารสารจาก 4 ฉบับต่อปี เป็น 6 ฉบับต่อปี เพ่ือรองรับจำนวนบทความที่ตอบ
รับตีพิมพ์เผยแพร่ที่เพ่ิมข้ึน 

- การเพ่ิมจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความต่อฉบับจากฉบับละ 25 บทความ รวม 150 บทความต่อปี 
เป็นฉบับละ 30 บทความ รวม 180 บทความต่อปี  
 
 



60 
 

5. วัตถุประสงค ์:  
1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับวารสารเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
2. เพ่ือเพ่ิมจำนวนการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารีในฐานข้อมูลสากลต่าง ๆ 

มากขึ้น 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ยกระดับ SUT Journal ให้มีมาตรฐาน

ระดับสากลโดยสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทีมบริหารจัดการ 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนการอ้างอิงบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยี

สุรนารีในฐานข้อมูลระดับสากล Scopus 

คร้ัง 220 55 55 55 55 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :  510,000  บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการความร่วมมือ มทส.-JUNO 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้าน วทน.  

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. ผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านศักยภาพและผลการดำเนินงานด้านการวิจัยดียิ่งขึ้น 
3.3  แนวทาง :  

2.5  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งเครือข่ายที่มีอยู่เดิมและการสร้าง
เครือข่ายใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้สูงยิ่งขึ้น อาทิ การสนับสนุนความร่วมมือ 
มทส .-JUNO ที ่ต ่อ เนื ่อ ง  การสร ้า ง  Research Network จากคณ าจารย ์รุ ่น ใหญ ่ 
สู ่คณาจารย ์รุ ่นใหม่อย ่างเข ้มแข็ง การสน ับสนุน Multiple Disciplinary Research 
Group การจับคู่โครงการวิจัย (PI, Co-PI) ระหว่างวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และการส่งเสริม
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศวิจัยฟิสิกส์ เป็นต้น 

 4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560  
วาระที่ 4.10 ได้อนุมัติบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง Institute of High Energy 
Physics สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย        
ดาราศาสตร์แห่งชาติ และวาระที่ 4.11 ได้อนุมัติบันทึกความเข้าใจระหว่าง Institute of High Energy Physics  
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการเป็นสถาบันสมาชิกของ JUNO Collaboration  ต่อมาเมื่อวันที่  
7 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือกับสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง ( Institute of High Energy 
Physics (IHEP), Chinese Academy of Sciences) ณ Institute of High Energy Physics ก รุ ง ปั ก กิ่ ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ 
การวิ จั ย  และ เข้ าร่ วม ใน โครงการ  Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) ซึ่ ง เป็ น
ห้องปฏิบัติการทดลองสำหรับการตรวจวัดนิวตริโน ตั้งอยู่ที่เมืองเจียงเหมิน มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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โครงการ JUNO เป็ นความร่วมมือกันของหลายประเทศ ณ  ปัจจุบั นมีสมาชิกทั้ ง หมด 77 สถาบัน  
จาก 17 ประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้   

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมื อ 
ทางวิชาการ โครงการความร่วมมือไทย-จูโน ณ ห้อง 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสามสถาบัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย ตลอดจนการ
พัฒนาและผลิตบุคลากร และส่งเสริมความรู้ด้านฟิสิกส์ของนิวตริโนและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือไทย -จูโนได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2560 
 ปัจจุบันสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูง
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ได้มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับ Institute of High Energy Physics, Chinese 
Academy of Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ Jiangmen 
Underground Neutrino Observatory หรือ JUNO Collaboration สำหรับการทดลองการตรวจวัดนิวตริโน
ดังกล่าว เป็นการทดลองสำคัญที่จะสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสูง และเชื่อว่าจะเป็นการทดลองที่จะนำมา
ซึ่งรางวัลโนเบลในสาขาวิชาฟิสิกส์ในอนาคต ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะมีส่วนร่วมใน
การสร้างเครื่องตรวจวัดนิวตริโนดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสร้างระบบป้องกันสนามแม่เหล็กโลก (Earth Magnetic Field Shielding) 
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยจะทำให้เกิดการพัฒนาด้านกำลังคนและเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถสรุป
ความเป็นมาของโครงการความร่วมมือ มทส.-JUNO ได้ดังนี ้

ประมวลข้อมู ล เกี่ ยวกับการทดลอง JUNO : JUNO หรือ  Jiangmen Underground Neutrino 
Observatory เป็นการทดลองด้านฟิสิกส์นิวตริโน ซึ่งนิวตริโนเป็นอนุภาคมูลฐาน แบ่งเป็น 3 ชนิด (flavor) ได้แก่
อิเล็กตรอนนิวตริโน มิวออนนิวตริโน และทาวนิวตริโน นิวตริโนเป็นอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าและมีมวลน้อยมาก  
ดังนั้น นิวตริโนส่วนใหญ่จึงสามารถเคลื่อนที่ไปในอวกาศได้อย่างอิสระโดยไม่เกิดอันตรกิริยากับแรงแม่เหล็กไฟฟ้า
และแรงโน้มถ่วง มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เกิดอันตรกิริยากับอะตอมด้วยแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน ด้วยคุณสมบัติ
ดังกล่าว ทำให้การทดลองตรวจวัดนิวตริโนเป็นการทดลองท่ีมีความท้าทายเป็นอย่างมาก โดยแหล่งกำเนิดนิวตริโน
ที่สำคัญได้แก่ ดวงอาทิตย์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การชนของรังสีคอสมิกกับอะตอม การระเบิดแบบยิ่งยวด  
ของดาวฤกษ์ (ซูเปอร์โนวา) รวมไปถึงปรากฏการณ์พลังงานสูงของวัตถุอ่ืน ๆ ในจักรวาล เช่น นิวเคลียส 
ดาราจักรกัมมันต์ (Active Galactic Nuclei) การระเบิดของรังสีแกมมา (Gamma Ray Burst) และการระเบิด
ของคลื่นวิทยุแบบฉับพลัน (Fast Radio Burst) เป็นต้น จุดประสงค์หลักของการทดลอง JUNO นี้คือ เพ่ือศึกษา
มวลของนิวตริโนและการเปลี่ยนชนิดของนิวตริโน ด้วยความแม่นยำมากขึ้น โดยใช้ถังอะครีลิคทรงกลมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 35.4 เมตร ภายในบรรจุซินทิลเลเตอร์เหลว (Liquid Scintillator) ตั้ งอยู่ ในบ่อบรรจุน้ำ 
เพ่ือทำหน้าที่ป้องกันกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติโดยรอบ ที่ผิวด้านในของถังอะครีลิคจะมีหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ 
(PMT) จำนวนมากติดตั้งอยู่ เพ่ือตรวจวัดสัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อนิวตริโนเกิดอันตรกิริยากับอะตอมของธาตุ  



63 
 

ในซินทิลเลเตอร์เหลว นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 700 เมตรเพื่อลดสัญญาณรบกวน การทดลอง JUNO 
ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนเมื่อปี พ.ศ. 2557 ด้วยงบประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณหนึ่งหมื่น
ล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มตรวจวัดได้ในปี พ.ศ. 2564  เมื่อนิวตริโน 
เกิดอันตรกิริยากับอะตอมของธาตุในซินทิลเลเตอร์เหลวแล้วเกิดการปลดปล่อยแสงวับ (Scintillation Light)  
และแสงเชอเรนคอฟ (Cherenkov Light) กระเจิงออกมา เมื่อแสงดังกล่าวตกกระทบหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์
จะทำให้เกิดอิเล็กตรอนจำนวนมากขึ้นในหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ ซึ่งจากตำแหน่งของหลอดโฟโตมัลติพลาย
เออร์ที่แสงเชอเรนคอฟไปตกกระทบ ปริมาณอิเล็กตรอน พลังงานของอิเล็กตรอนในแต่ละหลอด ทำให้เราสามารถ
ตรวจวัดสัญญาณนิวตริโนและพลังงานของนิวตริโนได้ ความแม่นยำของการตรวจวัดสัญญาณนิวตริโนขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพการตรวจวัดอิเล็กตรอนของหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ เนื่องจากอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุ 
ดังนั้น สนามแม่เหล็กโลกจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดผลกระทบจาก
สนามแม่เหล็กโลก โดยการสร้างสนามแม่เหล็กล้อมรอบบริเวณที่ติดตั้ง Detector เพ่ือหักล้างสนามแม่เหล็กโลก 
ห รือ เรี ยกว่ า  Earth Magnetic Field (EMF) Shielding ทั้ งนี้  EMF Shielding มี ส่ วนสำคัญ อย่ างยิ่ งต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงานของหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ จะเห็นได้ว่าความสำเร็จของโครงการ JUNO ขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพของ EMF Shielding ในการลดผลกระทบของสนามแม่เหล็กโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะได้ร่วมกันออกแบบ 
และก่อสร้าง EMF Shielding สำหรับการทดลอง JUNO.  
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสูง 
2. เพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยของไทยทำงานร่วมกันและทำงานร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศในการสร้างเครื่อง

ตรวจวัดนิวตริโนขนาดใหญ่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายวิจัยและใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
3. เพ่ือสร้าง Shielding Coils สำหรับหักล้างสนามแม่เหล็กโลก 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : มีการบูรณาการการวิจัยร่วมกับ

นักวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัย 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนมหาวิทยาลัยตา่งประเทศที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วม 

กับ มทส. 

สถาบนั 77 - - - 77 

2. จำนวนงานวิจัยที่มีศักยภาพ เร่ือง 4 - - - 4 

3. นักวิจัย มทส. ไปตา่งประเทศ (Outbound) คน 2 - - - 2 

 



64 
 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 400,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยฟิสิกส์ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. เพื ่อข ับเคลื ่อนมหาวิทยาล ัยโดยการนำนวัตกรรมบนพื ้นฐานองค์ความรู ้ด ้าน วทน. 

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก  
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

 1.  ผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านศักยภาพและผลการดำเนินงานด้านการวิจัยดียิ่งขึ้น 
3.3  แนวทาง :  

2.5  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งเครือข่ายที่มีอยู่เดิมและการสร้าง
เครือข่ายใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้สูงยิ่งขึ้น อาทิ การสนับสนุนความร่วมมือ 
มท ส .-JUNO ที่ ต่ อ เนื่ อ ง  การสร้ า ง  Research Network จากคณ าจารย์ รุ่ น ให ญ่  
สู่คณาจารย์รุ่นใหม่อย่างเข้มแข็ง การสนับสนุน Multiple Disciplinary Research Group 
การจับคู่โครงการวิจัย (PI, Co-PI) ระหว่างวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และการส่งเสริมเพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศวิจัยฟิสิกส์ เป็นต้น 

 4. หลักการและเหตุผล : 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เปิดให้มีการเรียนการสอน
ทางด้านฟิสิกส์มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เพ่ือสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพชั้นสูงของด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยพ่ึงตนเองได้  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย กอปรกับความสามารถ
ของคณาจารย์และนักศึกษาทำให้ในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา รวมทั้งการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกทั้งจาก สกว. สกอ. วช. และ สวทช. ทำให้สาขาวิชาฟิสิกส์ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง     
จนเป็นสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ได้การประเมินด้านการวิจัยและถูกจัดให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม (ระดับ 5) โดยสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นเวลา 4 ครั้งติดต่อกันในปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2554  
และปี พ.ศ. 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ซึ่งนอกจากเป็น
ตัวชี้วัดหนึ่ งในการจัดอันดับสาขาวิชาฟิสิกส์  โดย สกว. แล้ว ยังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการจัดอันดับ  
ของมหาวิทยาลัยโดย THE และ QS World University Ranking ซึ่งตัวชี้วัดหนึ่งที่สำคัญ ได้แก่ การยอมรับ 
เชิงวิชาการ ซึ่งการมีความร่วมมือในด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่าง  ๆ ในระดับนานาชาตินั้นจะเป็นส่วนสำคัญ 
อย่างยิ่งต่อการสร้างความยอมรับในเวทีนานาชาติ จึงเป็นส่วนเสริมให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้น 



66 
 

สาขาวิชาฟิสิกส์มีการดำเนินงานด้านการวิจัย โดยประกอบด้วยกลุ่มวิจัยต่าง  ๆ ได้แก่ 1) กลุ่มวิจัยด้านการ
ประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน 2) กลุ่มวิจัยด้านฟิสิกส์ของสารควบแน่นและวัสดุศาสตร์ และ 3) กลุ่มวิจัยด้านฟิสิกส์
อนุภาคและฟิสิกส์ดาราศาสตร์  
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสูง 
2. เพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยของไทยทำงานร่วมกันและทำงานร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศ ตลอดจนสร้าง

เครอืข่ายวิจัยและใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
3. เพ่ือเป็นส่วนเสริมให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้น 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ความเปน็เลิศทางการวิจัยฟสิิกส ์       

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณคา่สูง เร่ือง 10 - - - 10 

2. นักวิจัยต่างประเทศ (inbound) คน 6 - - - 6 

3. นักวิจัย มทส. ไปตา่งประเทศ (outbound) คน 6 - - - 6 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :  2,200,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้าน ววน.  

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. ผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านศักยภาพและผลการดำเนินงานด้านการวิจัยดียิ่งขึ้น 
2. ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม/ผลงานวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ิมมากขึ้น 
3.3  แนวทาง :  

2.5  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งเครือข่ายที่มีอยู่เดิมและการสร้าง
เครือข่ายใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้สูงยิ่งขึ้น อาทิ การสนับสนุนความร่วมมือ 
มทส.-JUNO ที่ต่อเนื่อง การสร้าง Research Network จากคณาจารย์รุ่นใหญ่สู่คณาจารย์ 
รุ่นใหม่อย่างเข้มแข็ง การสนับสนุน Multiple Disciplinary Research Group การจับคู่
โครงการวิจัย (PI, Co-PI) ระหว่างวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และการส่งเสริมเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศวิจัยฟิสิกส์ เป็นต้น 

 4. หลักการและเหตุผล : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีวิสัยทัศน์เป็น “สถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเป็นที่พ่ึงของสังคม” ในด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ และในด้านการวิจัยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์
จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกิดการทำงานวิจัยร่วมกัน โดยการสร้างเครื อข่ายวิจัยของ
วิทยาศาสตร์สุขภาพกับวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รวมถึงการดึงคณาจารย์รุ่นใหม่เข้ามาร่วมในโครงการวิจัยกับ
คณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัย ทำให้เกิดการรวมกลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์
กายภาพ เพ่ือให้มีการทำวิจัยในเชิงลึกแบบมุ่งเป้า สามารถผลิตผลงานที่ตอบสนองตัวชี้วัดด้านวิจัยของ
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มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้แก่ “การเป็นมหาวิทยาลัยวิจั ย
แห่งชาติที่มีคุณภาพระดับโลก (World-Class University) ที่มีทิศทางที่ชัดเจนและมีอัตลักษณ์ สามารถผลิต
กำลังคนที่มีสมรรถนะระดับสูง มีบทบาทการเป็นผู้นำทางปัญญาและมีจิตสำนึกในการรับใช้และรับผิดชอบต่อ
สังคม (Social Responsibility) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารวิชาการที่มี
ค่าผลกระทบการอ้างอิงสูง (High Impact Factor) เป็นที่ยอมรับในวงการวิจัยและวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ในด้านการนำไปใช้ประโยชน์เชิงการประยุกต์ในภาคการผลิตจริง (Real 
Sector)” 
          จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงเป็นโครงการที่
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติและของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและ
ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับสำหรับโครงการนี้ คือ ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มี
ผลกระทบสูงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลและปัญหาเชิงพ้ืนที่ได้ 
โดยในปัจจุบันคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการรวมกลุ่มพัฒนาโจทย์วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงประจักษ์  
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือรวมกลุ่มนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
2. เพ่ือดำเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแบบมุ่งเป้าได้ 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  เกิดเครือข่ายวิจัยระหว่างศนูย์

เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยฯ   

กับสำนักวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการ 

Research and Development 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

คณาจารย์และนักวิจัยดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพและ

วิทยาศาสตร์กายภาพ 

โครงการ 2 - 1 - 1 

2. จำนวนผลงานวิจัยในรปูแบบต่างๆ เช่น ผลงานตีพิมพ์

ในระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus นวัตกรรม

สิ่งประดษิฐ์ และสิทธบิัตรที่ได้รบัอนุมัติ 

ผลงาน 4 - 2 - 2 

 



69 
 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 900,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) เพ่ือแก้ปัญหาของประเทศ 
และปัญหาของพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.  เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้าน วทน. 

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  ผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านศักยภาพและผลการดำเนินงานด้านการวิจัยดียิ่งขึ้น  
2.  ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม/ผลงานวิจัยที่สนับสนุนการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ิมมากขึ้น 
3.3  แนวทาง :  

2.6  สนับสนุนและพัฒนาระบบนิ เวศสนับสนุนการวิจัยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่ งขึ้น 
(Strengthen R&D Ecosystem) เพ่ือให้ได้มาตรฐานการวิจัย และสนับสนุนขีดความสามารถ
ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสูง อาทิ การจัดให้มีสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพ่ิมขึ้น การจัดตั้ง Clinical Research Center ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
สุรนารี การพัฒนา Research Facilitator and Infrastructure ที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ การจัดให้มีหน่วยสนับสนุนงานวิจัย การจัดตั้ง
ศูนย์บ่มเพาะด้านการวิจัย การจัดตั้ง Research Center แก้ปัญหาของประเทศและพ้ืนที่ 
การสนับสนุนการพัฒนาหน่วย Boron Neutron Capture Therapy การจัดให้มี SUT-
Seagate Nano Factory การสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือยกระดับงานวิจัยไปสู่ระดับนำร่องสู่
อุตสาหกรรม (Pilot Scale Platform) เป็นต้น 

2.7 สนับสนุนและสร้างโอกาสเพื่อการได้ทุนวิจัยขนาดใหญ่ที ่มีผลกระทบสูงเชิงเศรษฐกิจ 
และสังคม โดยการพัฒนากลไกและสร้างระบบนิเวศในการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน  
ในแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. 
และองค์กรให้ทุนจากต่างประเทศ 
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 4. หลักการและเหตุผล : 
 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาส
อย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล 
นำพาประเทศไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว” 
          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนดการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา
กำลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
และลดความเหลื่อมล้ำ โดยดำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์มได้ กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
(Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์ม เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ
แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป     
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพในทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างมากมีการเชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมที่ทันสมัยทำให้เป็นศูนย์กลางในการ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่สำคัญ อาทิ โครงการมอเตอร์เวย์กรุงเทพ -นครราชสีมา โครงการรถไฟความเร็วสูง 
โครงการเชื่ อมต่อจั งหวัดนครราชสีมากับ  Eastern Economic Corridor นอกจากนี้ เป็น พ้ืนที่ ยั งคงมี
ทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากทำให้มีโอกาสสร้างผลผลิตที่สำคัญต่อประเทศมากขึ้น ดังนั้น การสร้างศูนย์วิจัย 
(Research Center) ที่มีศักยภาพเฉพาะด้านถือเป็นหนึ่งในความจำเป็นที่ขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ในภูมิภาคนี้เติบโตสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะมีความ
พร้อมและศักยภาพในการผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพเยี่ยมเพ่ือรองรับการเติบโตเหล่านี้ แต่นักวิจัยส่วนใหญ่ยังคงขาด
การรวมกลุ่ม และขาดการนำเอาองค์ความรู้พ้ืนฐานที่มีมาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับบริบทของพ้ืนที่ภูมิภาค ทำให้    
ในบางครั้งเกิดความซ้ำซ้อนและผลงานที่ได้ขาดพลังในการขับเคลื่อนสู่การนำไปใช้งานจริง ดังนั้น  การรวมกลุ่ม
นักวิจัยจึงเป็นแนวทางในการสร้างผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม ในวงกว้าง 
นอกจากนี้ ยังสามารถผลักดันให้เกิดผลงานต่าง ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ในภูมิภาค 
และของประเทศได้ กอปรกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีวิสัยทัศน์เป็น “สถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเป็นที่พ่ึงของสังคม” ในด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และในด้านการวิจัยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ  
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถูกจัดอันดับ
โดย Time Higher Education ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 5 ของประเทศไทย 
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         โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) เพ่ือแก้ปัญหาของประเทศและปัญหาของพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมี
ศักยภาพด้านการวิจัยสูงให้เกิดการรวมกลุ่มงานวิจัย เพ่ือให้มีการทำวิจัยด้านใดด้านหนึ่งเชิงลึกแบบมุ่งเป้า 
สามารถผลิตผลงานที่ตอบสนองตัวชี้วัดด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้แก่ “การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีคุณภาพระดับโลก (World-Class University) ที่มี
ทิศทางที่ชัดเจนและมีอัตลักษณ์ สามารถผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะระดับสูง มีบทบาทการเป็นผู้นำทางปัญญา
และมีจิตสำนึกในการรับใช้และรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารวิชาการที่มีค่าผลกระทบการอ้างอิงสูง (High Impact Factor) เป็นที่ยอมรับ
ในวงการวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบ ( Impact) ในด้านการนำไปใช้ประโยชน์
เชิงการประยุกต์ในภาคการผลิตจริง (Real Sector)” 
          จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) เพ่ือ
แก้ปัญหาของประเทศและปัญหาของพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของชาติและของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งความพร้อมของนักวิจัยในการรวมกลุ่มวิจั ย ได้แก่ หน่วยวิจัย 
(Research Unit) กลุ่มวิจัย (Research Group) ศูนย์วิจัย (Research Center) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
(Center of Excellence, CoE) โดยผลที่คาดว่าจะได้รับสำหรับโครงการนี้ คือ ผลงานที่มีผลกระทบสูงสามารถ
นำไปแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลและปัญหาเชิงพ้ืนที่ได้ โดยในปัจจุบันคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความ
พร้อมในการจัดตั้งศูนย์วิจัยต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือรวมกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
2. เพ่ือจัดตั้งศูนย์วิจัย (ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย)  ที่สามารถ

ผลิตผลงานที่สามารถแก้ปัญหาของประเทศหรือปัญหาเชิงพ้ืนที่ได้ 
3. เพ่ือดำเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยแบบมุ่งเป้าโดยเน้นหัวข้อวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่น 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัยกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ รวมทั้งกับสถาบันวิจัย

และสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
5. เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับสากล 
6. เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการความรู้เฉพาะทางกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ท้ังภาครัฐและเอกชน 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้ าหมายโครงการ : สนับสนุน  CoE ให้ทำการวิจัย        

เพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์ผ่านกระบวนการสร้างระบบ

ธุรกิจขึ้นใหม่ใน CoE ผ่านกระบวนการ R&D Spinoff 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนโครงการวิจัยภายใต้คลัสเตอร์วิจัยแบบมุ่งเป้า โครงการ 5 - 5 - - 

เป้าหมายโครงการ : ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาของ

ประเทศ และตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมของ

พื้นที่และประชาชน 

      

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนโครงการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ของศูนย์วิจัย 

ที่แก้ปัญหาและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

โครงการ 25 5 5 5 10 

2. จำนวนความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคเอกชน 

ภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ 

แห่ง 25 5 5 5 10 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 13,000,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการสร้างสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้าน วทน.  

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 
3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  ผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านศักยภาพและผลการดำเนินงานด้านการวิจัยดียิ่งขึ้น 
3.3  แนวทาง :  

2.6 สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศสนับสนุนการวิจัยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น (Strengthen 
R&D Ecosystem) เพ่ือให้ได้มาตรฐานการวิจัย และสนับสนุนขีดความสามารถในการผลิต
ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสูง อาทิ การจัดให้มีสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน การจัดตั้ง 
Clinical Research Center ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การพัฒนา 
Research Facilitator and Infrastructure ที่ เ อ้ื อ ต่ อ การส ร้ า งส รรค์ งาน วิ จั ย แล ะ
นวัตกรรมทางด้านการแพทย์ การจัดให้มีหน่วยสนับสนุนงานวิจัย การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
ด้านการวิจัย การจัดตั้ง Research Center แก้ปัญหาของประเทศและพ้ืนที่ การสนับสนุน
การพัฒนาหน่วย Boron Neutron Capture Therapy การจัดให้มี SUT-Seagate Nano 
Factory การสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือยกระดับงานวิจัยไปสู่ระดับนำร่องสู่อุตสาหกรรม (Pilot 
Scale Platform) เป็นต้น 

 4. หลักการและเหตุผล : 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนดการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน
ลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา
กำลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
และลดความเหลื่อมล้ำ โดยดำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์มได้กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives 
and Key Results : OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์มเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบแผนด้านการ
อุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป การบริหารจัดการโดยหน่วยงานบริหาร
จัดการโปรแกรม “7 พีเอ็มยู : หน่วยหนุนทุนวิจัย” ประกอบด้วย 1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2. สำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) 4. สถาบันวิจัยระบบ
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สาธารณสุข (สวรส.) 5.PMU “A” มาจาก Area-based หรือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 
(บพท.) 6. PMU “B” มาจาก Brain Power, Manpower หรือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้ านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) 7. PMU “C” มาจาก 
Competitiveness หรือหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

โครงการสร้างสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้
สามารถเลี้ยงตัวเองได้ รวมทั้งต่อยอดขยายผลเพ่ือพัฒนาทดลองสร้างหลักสูตรหรือผลิตภัณฑ์ โดยสามารถ         
มีรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยในอนาคต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีวิสัยทัศน์เป็น “สถาบันที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเป็นที่พ่ึงของสังคม” ในด้านการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และในด้านการวิจัยมี เป้าหมายให้มหาวิทยาลัยได้รับการ
ยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถูกจัด
อันดับโดย Time Higher Education ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 5 ของประเทศไทย การบริหารจัดการ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพ่ือให้สามารถแข่งขันและสามารถได้รับการสนับสนุนงบประมาณการ
วิจัยจากแหล่งทุนข้างนอกให้มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งโครงการสร้างสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงมีความ
จำเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ โครงการสร้างสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาต่อยอดศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่น โดยพิจารณาผลการดำเนินงานตลอด 5 ปี ของแต่ละศูนย์
ความเชี่ยวชาญ เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นสถาบันความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
สร้างผลงานให้แก่มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีศักยภาพด้านการวิจัยสูงให้เกิดการรวมกลุ่มงานวิจัย เพ่ือให้มีการทำวิจัย
ด้านใดด้านหนึ่งเชิงลึกแบบมุ่งเป้า สามารถผลิตผลงานที่ตอบสนองตัวชี้วัดด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 
เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้แก่ “การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีคุณภาพระดับโลก 
(World-Class University) ที่มีทิศทางที่ชัดเจนและมีอัตลักษณ์ สามารถผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะระดับสูง          
มีบทบาทการเป็นผู้นำทางปัญญาและมีจิตสำนึกในการรับใช้และรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)      
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารวิชาการที่มีค่าผลกระทบการอ้างอิงสูง (High 
Impact Factor) เป็นที่ยอมรับในวงการวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) 
ในด้านการนำไปใช้ประโยชน์เชิงการประยุกต์ในภาคการผลิตจริง  (Real Sector)” 
          จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว โครงการสร้างสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงเป็นโครงการที่
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติและของมหาวิทยาลัย โดยผลที่คาดว่าจะได้รับสำหรับโครงการนี้  
คือ ผลงานที่มีผลกระทบสูง สามารถนำไปแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลและปัญหาเชิงพ้ืนที่ได้ รวมทั้ง
สามารถสร้างผลงานวิจัย บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานที่นำชื่อเสียงและรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป  
5. วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือจัดตั้งสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถผลิตผลงานที่สามารถแก้ปัญหาของประเทศหรือ
ปัญหาเชิงพ้ืนที่ได้ 

2. เพ่ือพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้สามารถพัฒนาสู่การเป็นสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
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3. เพ่ือดำเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยแบบมุ่งเป้าโดยเน้นหัวข้อวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่น 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัยกับสถาบันความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ รวมทั้งกับสถาบันวิจัย  

และสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
5. เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับสากล 
6. เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการความรู้เฉพาะทางกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : CoE สามารถพัฒนาสู่การเปน็

สถาบนัวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนโครงการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ของศูนย์วิจัย    

ที่แก้ปัญหาและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม 

โครงการ 10 2 2 3 3 

2. จำนวนความร่วมมือด้านการวิจยักับภาคเอกชน 

ภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ 

แห่ง 10 2 2 3 3 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 3,000,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้าน วทน.  

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  ผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านศักยภาพและผลการดำเนินงานด้านการวิจัยดียิ่งขึ้น 
3.3  แนวทาง :  

2.6  สน ับสน ุนและพ ัฒนาระบบน ิเวศสน ับสน ุนการว ิจ ัยให ้ม ีความเข ้มแข ็งมากยิ ่งขึ ้น
(Strengthen R&D Ecosystem) เพ่ือให้ได้มาตรฐานการวิจัย และสนับสนุนขีดความสามารถ
ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสูง อาทิ การจัดให้มีสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพิ่มขึ้น การจัดตั้ง Clinical Research Center ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี การพัฒนา Research Facilitator and Infrastructure ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ การจัดให้มีหน่วยสนับสนุนงานวิจัย การจัดตั้ง
ศูนย์บ่มเพาะด้านการวิจัย การจัดตั้ง Research Center แก้ปัญหาของประเทศและพื้นที่ 
การสนับสนุนการพัฒนาหน่วย Boron Neutron Capture Therapy การจัดให้มี SUT-
Seagate Nano Factory  การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับงานวิจัยไปสู่ระดับนำร่องสู่
อุตสาหกรรม (Pilot Scale Platform) เป็นต้น 

2.8  สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อาทิ Bio-Circular-
Green Economy (BCG) เป็นต้น 

 4. หลักการและเหตุผล : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำวิจัยที่มีมาตรฐานที่ถูกต้อง สถาบันวิจัย
และพัฒนาซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานวิจัยจึงได้จัดตั้งฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม
ให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาได้ดำเนินการวิจัยได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ตาม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักจริยธรรมและมาตรฐานการเผยแพร่ที่อ้าง อิงได้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล    
ทั้งการวิจัยในมนุษย์ การวิจัยในสัตว์ และการวิจัยที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 
         ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตาม
มาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพ่ือดำเนินงานในเรื่อง
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การให้คำแนะนำ พิจารณาอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และยังเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติเพ่ือการทำวิจัยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด จนกระทั่งสามารถ
เผยแพร่ผลงานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้ 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือพัฒนามาตรฐานการวิจัยให้ได้ตามมาตรฐานสากล เช่น การวิจัยในมนุษย์ การวิจัยในสัตว์      
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) ความหลากหลายทางชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์ การ
ควบคุมงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ขยาย WMD ภายในองค์กร 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงคณะกรรมการได้รับการอบรมตาม
มาตรฐานสากล มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยด้านต่าง ๆ 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ

นิเวศด้านการวิจยัและพฒันาเพือ่ให้ได้มาตรฐานและ        

มีการใช้ประโยชน์จากโครงสรา้งพื้นฐานอย่างเต็มที่ 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนโครงการที่ขอรับรองตามมาตรฐานสากล โครงการ 150 30 40 40 40 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :  400,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron Neutron 
Capture Therapy) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาโบรอนจับยึดนิวตรอน 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1.  เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้าน วทน. เสริมสร้าง 
  ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1.   ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม/ผลงานวิจัยที่สนับสนุนการ 
 พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ิมมากข้ึน 

3.3  แนวทาง :  
2.6  สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศสนับสนุนการวิจัยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น (Strengthen 

R&D Ecosystem) เพ่ือให้ได้มาตรฐานการวิจัย และสนับสนุนขีดความสามารถในการผลิต
ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสูง อาทิ การจัดให้มีสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน การจัดตั้ง 
Clinical Research Center ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การพัฒนา 
Research Facilitator and Infrastructure ที่ เ อ้ื อ ต่ อ การส ร้ า งส รรค์ งาน วิ จั ย แล ะ
นวัตกรรมทางด้านการแพทย์ การจัดให้มีหน่วยสนับสนุนงานวิจัย การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
ด้านการวิจัย การจัดตั้ง Research Center แก้ปัญหาของประเทศและพ้ืนที่ การสนับสนุน
การพัฒนาหน่วย Boron Neutron Capture Therapy การจัดให้มี SUT-Seagate Nano 
Factory การสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือยกระดับงานวิจัยไปสู่ระดับนำร่องสู่อุตสาหกรรม (Pilot 
Scale Platform) เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ปัจจุบันมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของโลก ในปี พ.ศ. 2551 องค์การอนามัยโลกรายงานทั่ว โลก   
มีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย 12.7 ล้านราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 7.6 ล้านราย ส่วนในปี พ.ศ. 2573 
หรืออีก 17 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยใหม่ 21.3 ล้านคน และจะมีผู้เสียชีวิตเพ่ิมเป็น 13 ล้านคน       
โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนามากกว่า 7 ล้านคน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งโรคมะเร็งนั้นเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุ     
การตายอันดับต้น ๆ ของประชากรไทย จากผลการสำรวจล่าสุดของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าในปี พ.ศ. 2554             
มีผู้เสียชีวิต 61,082 ราย เฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย เป็นชาย 35,437 ราย และหญิง 25,645 ราย ดังนั้น         
เพ่ือดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพของประชากรจากโรคภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรคเรื้อรัง รัฐบาลต้อง
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จัดสรรงบประมาณด้านการสาธารณสุขปีละกว่าหนึ่งแสนล้านบาท โดยจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมา
พบว่าโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ อาทิ มะเร็งหลอดลม มะเร็งเต้านม 
มะเร็งสมอง ซึ่งเป็นชนิดของมะเร็งที่มีแนวโน้มจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี 

การจัดตั้งโครงการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาการโบรอนจับยึดนิวตรอนในบริเวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นการกระจายความเจริญทางโครงสร้างสาธารณสุขพ้ืนฐานเข้าสู่
ประชากรในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้มีโอกาสเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขขั้นสูง
มากขึ้น ตามหัวใจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่เร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้
เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มีเป้าหมายหลัก คือ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น อันเนื่องมาจากการกระจายเทคโนโลยีทางการแพทย์ นอกจากนั้น เมื่อมี
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และเงินทุนอย่างเสรี การจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอนขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการเป็น 
Medical Hub ของประเทศไทยให้มากขึ้น เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดศูนย์กลางการคมนาคมที่
สำคัญสามารถเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ภาคกลางรวมทั้งพ้ืนที่ชายฝั่งภาคตะวันออกผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่
กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงได้ 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอนเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิจัย  
และให้บริการด้านรังสีรักษาโดยเน้นการบูรณาการการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างฟิสิกส์ 
นิวเคลียร์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาฯ และจัดหาครุภัณฑ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา
จากโบรอนจับยึดนิวตรอนให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะที่มี
ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคอาเซียน 

3. เพ่ือเพ่ิมทางโอกาสในการเข้าถึงการให้การรักษาและบริการทางสาธารณสุขในระดับสูงสำหรับ
ประชาชนในพ้ืนที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมทั้งกระจายความเจริญด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่ส่วนภูมิภาค 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการ

แก้ปัญหาของประเทศ (ระยะแรกเป็นการจัดเตรียมโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมสำหรับ

การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาฯ เพื่อการ

รองรับการวิจัยในอนาคต) 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. ร้อยละความสำเร็จของการได้รับใบอนุญาตการ

ดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์

ร้อยละ 40 10 10 10 10 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :  1,690,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐานเพ่ือให้ได้มาตรฐาน       
                      ความปลอดภัยทางชีวภาพตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.   เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้ าน วทน.  

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก. 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.   ผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านศักยภาพและผลการดำเนินงานด้านการวิจัยดียิ่งขึ้น  
3.3  แนวทาง :  

2.6 สนับสนุนและพัฒนาระบบนิ เวศสนับสนุนการวิจัยให้มีความเข้มแข็ งมากยิ่ งขึ้น 
(Strengthen R&D Ecosystem) เพ่ือให้ได้มาตรฐานการวิจัย และสนับสนุนขีดความสามารถ
ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสูง อาทิ การจัดให้มีสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพ่ิมขึ้น การจัดตั้ง Clinical Research Center ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
สุรนารี การพัฒนา Research Facilitator and Infrastructure ที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ การจัดให้มีหน่วยสนับสนุนงานวิจัย การจัดตั้ง
ศูนย์บ่มเพาะด้านการวิจัย การจัดตั้ง Research Center แก้ปัญหาของประเทศและพ้ืนที่ 
การสนับสนุนการพัฒนาหน่วย Boron Neutron Capture Therapy การจัดให้มี SUT-
Seagate Nano Factory การสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือยกระดับงานวิจัยไปสู่ระดับนำร่องสู่
อุตสาหกรรม (Pilot Scale Platform) เป็นต้น  

4. หลักการและเหตุผล : 
ตามที่มีพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2559  ไปแล้วนั้น โดย พรบ. ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการคุ้มครองความปลอดภัย และการป้องกันอันตราย
ต่อสาธารณชนจากอันตรายของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ซึ่งได้มีการกำหนดรายการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์        
ที่ประสงค์ควบคุม ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ระบบความปลอดภัย
และระบบคุณภาพของการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ และ
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง
เชื้อโรค และพิษจากสัตว์ ที่มีผลบังคับใช้สำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีซึ่งถือเป็นหน่วยงานศึกษา วิจัย ตามมาตรา 28 นั้น จะสามารถดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก 
นำผ่าน ขาย และมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ได้ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตาม พรบ. ฉบับนี้  
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โดยทางมหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการหรือมีผู้ปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามจำนวนและหน้าที่          
ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6 (5) และต้องจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพตาม
ประกาศที่ออก ตามมาตรา 6 (9) รวมทั้งต้องปฏิบัติตามประกาศที่ออก ตามมาตรา 6 (10) ด้วย นอกจากนี้จะต้อง
มีความพร้อม ความถูกต้องครบถ้วนของสถานที่ห้องปฏิบัติการ (อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง และการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561) 
บุคลากร วิธีการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามมาตรา 6 (4) และ 6 (5) นั้น โดยหากไม่
ปฏิบัติตาม พรบ. ได้มีการกำหนดความรับผิดทางแพ่งสำหรับผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ผู้รับใบอนุญาต เจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองเชื้อโรค หรือพิษจากสัตว์ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการผลิต นำเข้า ส่งออก 
ขาย นำผ่าน มีไว้ในครอบครอง หรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามมาตรา 51 ถึงมาตรา 55 
และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 51 ถึงมาตรา 80 เอาไว้ด้วย 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติตาม พรบ. เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินความพร้อมของห้องปฏิบัติการ (SD-504-09-01 ระดับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ อ้างอิงจากแบบตรวจประเมินลักษณะของสถานที่ของสำนักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณะสุข) โดยมีห้องปฏิบัติการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ซึ่งใน
การตรวจสอบเบื้องต้นนั้น พบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่จะสามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งต้องมีการปรับปรุง จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับ
โมเลกุล (F-2207) ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร (F-3111) และห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคสัตว์ (F-14102) 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือยกระดับห้องปฏิบัติการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ให้เป็นไปตามระดับ
มาตรฐาน 

2. เพ่ือความปลอดภัยทั้งของผู้ปฏิบัติงาน สาธารณชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้งานด้านการเรียน 
การสอนและวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลแบบรวมบริการ 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและ

พัฒนาของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย และได้รับ

มาตรฐานการวิจัยในระดบัสากล  

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงห้องปฏิบัติการดา้น

วิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน 

คะแนน 5 1 2 3 5 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้าน     
                                                          วิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐาน 

8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องปฏบิัติการด้านวทิยาศาสตร์ชวีภาพพืน้ฐาน 

เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางชวีภาพตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

2 บริษัทที่ได้รับการประมลูเข้าดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน/สญัญา 

3 บริษัทส่งมอบงานและทดสอบการใช้งาน 

4 คณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนนิการตรวจรับตามงวดงาน/สัญญา  

5 เปิดให้บริการใช้งานดา้นการเรียนการสอน งานวิจยัแก่คณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขัน้ตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :  37,200,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการก่อสร้างโรงประลองพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตวิศวกรรมขั้นสูง  
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.   เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้าน วทน. 

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.   ผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านศักยภาพและผลการดำเนินงานด้านการวิจัยดียิ่งขึ้น 
3.3  แนวทาง :  

2.6  สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศสนับสนุนการวิจัยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น (Strengthen 
R&D Ecosystem) เพ่ือให้ได้มาตรฐานการวิจัย และสนับสนุนขีดความสามารถในการผลิต
ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสูง อาทิ การจัดให้มีสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน การจัดตั้ง 
Clinical Research Center ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การพัฒนา 
Research Facilitator and Infrastructure ที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม
ทางด้านการแพทย์ การจัดให้มีหน่วยสนับสนุนงานวิจัย การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านการวิจัย 
การจัดตั้ง Research Center แก้ปัญหาของประเทศและพ้ืนที่ การสนับสนุนการพัฒนาหน่วย 
Boron Neutron Capture Therapy การจัดให้มี SUT-Seagate Nano Factory การสร้าง
แพลตฟอร์มเพ่ือยกระดับงานวิจัยไปสู่ระดับนำร่องสู่อุตสาหกรรม (Pilot Scale Platform) 
เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ศูนย์ เครื่ อ งมื อวิท ยาศาสตร์และเทคโน โลยี  (The Center for Scientific and Technological 
Equipment) มีการดำเนินการภายใต้หลักการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” (Centralized 
Service, Coordinated Mission) เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการจัดบริการ
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือรองรับด้านการสอนภาคปฏิบัติการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ และบริการ
วิชาชีพให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง พัฒนาพ้ืนที่โรงประลอง
พัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตวิศวกรรมขั้นสูง รวมทั้งให้ความรู้พ้ืนฐาน ความเข้าใจ และความรู้ขั้นสูง โดยรวบรวม
ข้อมูลการพัฒนาใหม่ ๆ ทางคอนกรีตวิทยาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งต่างประเทศและในประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสภาวะแวดล้อมของไทยซึ่งต่างจากประเทศอ่ืน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุองค์ประกอบสำคัญของคอนกรีต  
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และการพัฒนาโครงสร้างภายใน สารผสมเพ่ิมทางเคมีและแร่ธาตุซึ่งพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพ่ือใช้ร่วมกับคอนกรีต
อย่างแพร่หลาย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคอนกรีตสมัยใหม่ และพัฒนาการซึ่งเป็นฐานความรู้ที่ สำคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพคอนกรีต สมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตในสภาพใช้งานทั้งด้านกำลัง ความคงทนและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง การวิบัติและการเสื่อมสภาพของคอนกรีตลักษณะต่าง ๆ กลไกและลักษณะที่เกิดปัญหาที่พบในประเทศ
ไทย และคอนกรีตสมัยใหม่ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านความคงทนและปัจจัยที่มีผลกระทบ ตลอดจนพัฒนาการ
คอนกรีตสมัยใหม่และแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการติดตามเทคโนโลยีใหม่  ๆ ในงาน
คอนกรีต พ้ืนความรู้ ความเข้าใจเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง มีความสำคัญและ
มีผลต่อการทำงานและพัฒนาคอนกรีตสดและคอนกรีตในสภาพใช้งานเพ่ือให้ได้สิ่งก่อสร้างที่แข็งแรง ตามความ
ต้องการลดปัญหาในอนาคตและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และเกิดคุณค่าการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพ
เหมาะสม  เต็มประสิทธิภาพ ศูนย์เครื่องมือฯ จึงเห็นควรเสนอ “โครงการก่อสร้างโรงประลองพัฒนาผลิตภัณฑ์
คอนกรีตวิศวกรรมข้ันสูง” เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในหมวดงบลงทุน ประจำปี 2566 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาในทุกระดับประสิทธิภาพ สนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ และระบบเศรษฐกิจ
อาเซียนต่อไป   
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างการเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษานักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม “โรงประลองพัฒนาผลิตภัณฑ์
คอนกรีตวิศวกรรมขั้นสูง” 

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยให้
เพ่ิมพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะด้านวิศวกรรม สามารถนำความรู้มาทดลอง    
มาพัฒนาเป็นชิ้นงาน และส่งพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาสนใจที่จะมีอาชีพเจ้าของผลงาน ผลิตภัณฑ์ หรือผู้นำนวัตกรรม 
ในอนาคต 

4. สนับสนุนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงิน    
ในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีคุณภาพ 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ระบบนิเวศด้านการวิจัยและพฒันา   

มีมาตรฐาน และมีการใชป้ระโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน

อย่างเต็มที่ 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการก่อสร้างโรงประลองพฒันา

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตวิศวกรรมขั้นสูง 

คะแนน 5 1 2 3 5 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone  :  ระดับความสำเร็จของการก่อสร้างโรงประลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
                                                       คอนกรีตวิศวกรรมข้ันสูง 
8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการร่างกำหนดข้อตกลงความต้องการ ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงประลอง

พัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตวิศวกรรมข้ันสูง/คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่าง

เอกสารประกวดราคาจ้าง/คณะกรรมการจัดจ้าง/คณะกรรมการควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับ 

2 ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโรงประลองพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรตีขั้นสูง 

3 ผู้รับจ้างได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลยัเข้าดำเนนิการปฏบิัติงานตามงวดงาน/สัญญาร่วมกับ

กรรมการผู้ควบคุมงานมหาวทิยาลัยฯ 

4 คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับงานตามงวดงาน/สัญญา 

5 โครงการก่อสร้างโรงประลองพฒันาคอนกรีตวิศวกรรมขั้นสูงแล้วเสร็จรองรับความต้องการผู้ใช้ 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสรจ็ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 25,000,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการสนับสนุนเงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้าน วทน.  

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. ผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านศักยภาพและผลการดำเนินงานด้านการวิจัยดียิ่งขึ้น 
3.3  แนวทาง :  

2.7  สนับสนุนและสร้างโอกาสเพื่อการได้ทุนวิจัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูงเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม โดยการพัฒนากลไกและสร้างระบบนิเวศในการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชนใน
แพลตฟอร์มอุตสาหกรรมระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.  
และองค์กรให้ทุนจากต่างประเทศ 

 4. หลักการและเหตุผล : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งมั่น
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความรู้ และมีคุณธรรมนำปัญญา ให้บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลัก
ความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ดังนั้น เพ่ือเป็นการต่อยอดและสนับสนุน
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยจึงเห็นความสำคัญของการร่วมทุนสมทบกับแหล่งทุน
ภายนอก ซึ่งจะสมทบสำหรับโครงการวิจัยที่สามารถผลิตผลงานที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัดด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย แหล่งทุนแจ้งความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยสมทบทุน รวมถึงเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับแหล่งทุนภายนอกในการจ่ายเงินสมทบ ดังนั้น โครงการสนับสนุนเงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับ
จากแหล่งทุนภายนอกมีผลโดยตรงต่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือสนับสนุนให้งานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
2. เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : มีงานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาของ

ประเทศและตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมของ   

พื้นที่และประชาชน 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. งบประมาณดา้นการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และตา่งประเทศ  

ล้านบาท 6.7 1.5 1.5 1.5 2.2 

2. จำนวนโครงการทีไ่ด้รับสนับสนนุสมทบ โครงการ 5 1 1 1 2 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 6,700,000 บาท 
 

 

 



 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ

สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค  
(นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติ และนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แผนงานหลัก 
พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ 

และนวัตกรรม   
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กระบวนกร และบุคลากรด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  
                         และการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา 
หน่วยงานเจ้าภาพร่วม :  ส่วนทรัพยากรบุคคล สถานพัฒนาคณาจารย์ และ SUT LIFE Centre  

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 
3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

1. เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 
สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1. สัดส่วนนักศึกษาได้รับการพัฒนากรอบความคิดและทักษะความเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมมากขึ้น 

3.3 แนวทาง :  
3.1 ยกระดับโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)     

ให้เป็นหน่วยงานถาวรของมหาวิทยาลัย 
3.2 เสริมสร้างความรู้ทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา (Entrepreneurship 

Incubation) อาทิ การส่งเสริมกิจกรรมบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร/
กิจกรรมนอกหลักสูตรด้านการสร้างมวลวิกฤติของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

3.3 พัฒนาทัศนคติ แนวคิด และทักษะความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ 
นักวิจัย และบุคลากร เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมของกำลังคนแห่งอนาคต
และผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม อาทิ  การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น กระบวนการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะที่ 13 พ.ศ. 2566- 2570 
เพ่ือขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความยั่งยืนนั้น 
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ที่  3  เ พ่ื อ มุ่ ง สู่ ก า ร เป็ น ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ห่ ง ค ว าม เป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร                                          
(Entrepreneurial University) สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและ
นานาชาติ เป็นหมุดหมายสำคัญที่จะแสดงผลลัพธ์ของการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตและการพัฒนาองค์ความรู้
เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการนำเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสังคม และเพ่ิม
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง 
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 กิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการในระยะแรกนั้น 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 
ได้ริเริ่มนโยบายและจัดสรรงบประมาณบางส่วน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ทดลองดำเนินกิจกรรม ปรับโครงสร้างการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ืออำนวยต่อการสร้างผู้ประกอบการและนวัตกรรม ควบคู่
กับการส่งสัญญาณให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการเชิงโครงสร้างและพัฒนากรอบงบประมาณเพ่ือดำเนินกิจกรรม
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของประเทศและ
มหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาจึงได้พัฒนากรอบการดำเนิน
โครงการพัฒนาและรักษาบุคลากรด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการในระยะยาว และสร้างมวลวิกฤติของจำนวนคณาจารย์ กระบวนกร และ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น ที่จะสามารถเพ่ิมจำนวนนักศึกษา  
ที่ได้รับการพัฒนากรอบความคิดและทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ และเพ่ิมจำนวนนักศึกษา/บัณฑิตที่เป็น
ผู้ประกอบการได้  
 5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กระบวนกร และบุคลากรด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและ
การจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ 

2. เพ่ือพัฒนาโมดูล/หลักสูตรการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurship 
Education) 

6. ระยะเวลาโครงการ :  3  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : บุคลากรด้านการพฒันาความเปน็

ผู้ประกอบการมีศักยภาพสงูยิ่งขึน้  

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนอาจารย์ กระบวนกร และบุคลากรของ

มหาวิทยาลยัที่ได้รบัการพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการ 

คน 50 - 35 - 15 

 

เป้าหมายโครงการ :  โมดูล/หลักสูตรการจัดการศึกษาดา้น

ความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship Education) 

      

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ 

ศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship 

Education) 

คะแนน 5 1 2 3 5 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาด้านความเป็น 
                                                    ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) 

8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 ศึกษาแนวทางและรปูแบบการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กระบวนกร และบุคลากรด้านการพัฒนาความ

เป็นผู้ประกอบการ และการจัดการศึกษาด้านความเปน็ผู้ประกอบการ 

2 ยกร่างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กระบวนกร และบุคลากรด้านการพัฒนาความเปน็

ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นหลักสูตร Upskill/Reskill (Certificate Program) 

3 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4 ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรและรบัสมัครผู้เรียน 

5 ทดลองจัดการเรียนสอนและประเมินผล 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขัน้ตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 2,300,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในบริบทสังคมโลกและความยั่งยืน 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา 
หน่วยงานเจ้าภาพร่วม :  ศูนย์กิจการนานาชาติ และส่วนประชาสัมพันธ์  

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 
3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

1.  เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 
สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1.  สัดส่วนนักศึกษาได้รับการพัฒนากรอบความคิดและทักษะความเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมมากขึ้น 

3.3 แนวทาง :  
3.3 พัฒนาทัศนคติ แนวคิด และทักษะความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย 

และบุคลากร เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมของกำลังคนแห่งอนาคตและ
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม อาทิ การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอย่าง
เข้มข้น กระบวนการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เป็นต้น  

3.25 ยกระดับการดำเนินงานด้านสร้างความเชื่อมโยงและติดต่อกับต่างประเทศ (SUT Window) 
อาทิ การขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้น
นำในต่างประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในรูปแบบ SUT 
Research Exchange Program การแสวงหาพันธมิตรใหม่ที่มีศักยภาพในการร่วมดำเนิน
กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี 13 พ.ศ. 2566- 2570 
เพ่ือขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความยั่งยืนนั้น 
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ที่  3  เ พ่ื อ มุ่ ง สู่ ก า ร เป็ น ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ห่ ง ค ว าม เป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร                                            
(Entrepreneurial University) สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและ
นานาชาติ เป็นหมุดหมายสำคัญที่จะแสดงผลลัพธ์ของการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตและการพัฒนาองค์ความรู้
เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการนำเอาองค์รู้ดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสังคม และเพ่ิม
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง 
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 ในระยะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
สำหรับนักศึกษาได้ริเริ่มกิจกรรม SUT Global Entrepreneurship Camp และ Global Hackathon ภายใต้
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการยอมรับ      
ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในระดับโลก (World Technology University 
Network) เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็น
ผู้นำด้านความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ   
 5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือดำเนินกิจกรรม SUT Global Entrepreneurship Camp ครั้งที่  3 ภายใต้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ และมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เป็นเป้าหมายในการสร้างความร่วมมืออ่ืนใน
อนาคต  

2. เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในระดับนานาชาติให้กับนักศึกษา 
6. ระยะเวลาโครงการ :  3  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : นักศึกษาได้รับการพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนนักศึกษาหลักสตูรนานาชาติ มทส. และ 

นักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม SUT Global 
Entrepreneurship Camp 

คน 90 - - - 90 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 360,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือแบบจตุรภาคีในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
                      และนวัตกรรม 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา 
หน่วยงานเจ้าภาพร่วม :  เทคโนธานี สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์กิจการนานาชาติ  
                              สว่นประชาสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 
3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

1.  เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)
สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1. นักศึกษา/บัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 

3.3  แนวทาง :  
3.4 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Student Startup)     

โดยพัฒนาระบบนิเวศที่ เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ อาทิ พ้ืนที่  เครื่องมือ 
เทคโนโลยีในการทำวิจัย เป็นต้น 

3.8 ขับเคลื่อนให้เกิดการร่วมลงทุนในธุรกิจเริ่มต้นของนักศึกษา (Student Startups) และธุรกิจ
นวัตกรรม Spin-offs โดยสร้างกลไกความร่วมมือแบบ Public Private Partnership เกี่ยวกับ
ผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย (ระยะ Seed Funding) ระหว่างมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

3.22 ยกระดับการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรและมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างการ
รับรู้และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอรองรับการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ             
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ SUT Brand  การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม Rebranding 
และพัฒนาอัตลักษณ์ขององค์กร (Brand Identity) ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวและสะท้อนตัวตนของ 
มทส. ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน การพัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก (Brand Awareness) และการรับรู้ (Brand 
Image & Perception) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศรู้จัก
และจดจำภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือดึงดูดอาจารย์/นักวิจัย     
ที่มีศักยภาพสูงและนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่ มทส. เป็นต้น 
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4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะที่ 13 พ.ศ. 2566 - 
พ.ศ. 2570 เพ่ือขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ความยั่งยืนนั้น วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3. เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial University) สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและ
นานาชาติ เป็นหมุดหมายสำคัญที่จะแสดงผลลัพธ์ของการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตและการพัฒนาองค์ความรู้
เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการนำเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสังคม และเพ่ิม
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง 
 ในการพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ืออำนวยต่อการสร้างผู้ประกอบการและนวัตกร มหาวิทยาลัยจำเป็นต้อง
สร้างความร่วมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามแนวคิดจตุรภาคีในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Quadruple Helix of Innovation) เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ และศิษย์เก่า การเข้าร่วมนิทรรศการ และการสร้างรับรู้ในธุรกิจ Startup/    
Spin Off ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะเพ่ิมมูลค่าในกิจการ รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้น โครงการ
จัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือดำเนินกิจกรรม
ขับเคลื่อนกลไกการสร้างความมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างเส้นทางการระดมทุนของนักศึกษาผู้ประกอบการในการดำเนินวิสาหกิจเริ่มต้น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ 
สำหรับดำเนินงานในระยะต่อไป ซึ่งผลพลอยได้สำคัญคือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในฐานะแหล่ง
กำหนดผลงานวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งจะสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยใน
อนาคต  
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม (Quadruple Helix of Innovation) ในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 

2. เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ืออำนวยต่อการสร้างผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
6. ระยะเวลาโครงการ :  3  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : มีกลไกการสร้างความร่วมมือแบบ 

จตุรภาคีในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครฐั/ภาคเอกชน/หน่วยงาน

ต่างประเทศดา้นการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

และนวัตกรรม 

ความ 

ร่วมมือ 

5 1 1 1 2 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

2. จำนวนทีม/นิติบุคคลทำ Startup VS ปีงบประมาณ ทีม 6 - - - 6 

เป้าหมายโครงการ : เพิ่มจำนวนงบประมาณจากแหล่งทุน

ต่าง ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและ

นวัตกรรมรวมถึง Holding Company 

      

ตัวชี้วัด :       

1. งบประมาณจากแหล่งทุนตา่ง ๆ ที่สนบัสนนุการพฒันา

ความเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรม 

ล้านบาท 10 2.5 2.5 2.5 2.5 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 200,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1.  เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)  
  สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1. นักศึกษา/บัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 
2.  สัดส่วนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนากรอบความคิดและทักษะความเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมมากขึ้น 

3.3  แนวทาง :  
3.3 พัฒนาทัศนคติ แนวคิด และทักษะความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ 

นักวิจัย และบุคลากร เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมของกำลังคนแห่ง
อนาคตและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 

3.4 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Student Startup) โดยพัฒนา
ระบบนิเวศที่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ อาทิ พ้ืนที่ เครื่องมือ เทคโนโลยีในการทำ
วิจัย เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ออกประกาศมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนต้องเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาทางสังคม และมี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และมาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
ต้องมีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็นของสังคม ชุมชน และมีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือสร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ในปี 2564 กระทรวง อว. ได้กำหนดกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่ม
สถาบันการอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือ มหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ที่มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงาน
และผลิตภัณฑ์ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ สร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่มูลค่าในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มอบหมายให้โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
สำหรับนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ดำเนินโครงการ
เพ่ือพัฒนากรอบการประเมินทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นผู้นำของมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม สร้างและพัฒนาให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับของ
สถานประกอบการ ผลงานวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งจะสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยในอนาคต  
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะด้านความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเตรียมของความพร้อมของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน 

3. เพ่ือสร้างมวลวิกฤตของจำนวนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสำหรับเป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ 

6. ระยะเวลาโครงการ :  5  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม

ของกำลังคนแห่งอนาคตและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่  

ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของ

กำลังคนแห่งอนาคตและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 

คน 2,000 500 500 500 500 

2. นักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

ต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 20 5 5 5 5 

เป้าหมายโครงการ : พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

สำหรับนักศึกษา 

      

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการบ่มเพาะความเป็น

ผู้ประกอบการ 

ทีม 30 7 7 8 8 

2. นักศึกษา/บัณฑิตที่เปน็ผูป้ระกอบการ ร้อยละ 1 - - - 1 
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8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 2,000,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทคโนธานี 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 

สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. รายได้เพ่ิมข้ึนจากองค์ความรู้/ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
3.3  แนวทาง :  

3.10  ปรับปรุงและพัฒนานโยบายการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้รองรับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม อาทิ การปรับปรุงคำจำกัดความ การยกระดับ           
แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือรองรับนโยบายใหม่ เป็นต้น  

3.11  กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการนำผลงานวิจัยและพัฒนาและองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์อาทิ การยกร่างระเบียบการบริหารเทคโนโลยีและแนวทางผลประโยชน์
จากผลงานวิจัย และพัฒนาของคณาจารย์และนักวิจัยในฐานะผู้ประดิษฐ์กับผู้ขอใช้ประโยชน์ 
การพัฒนากลไกและมาตรการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  

3.12  ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างรายได้เพ่ิมจากทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การกำหนดกลยุทธ์การ
สร้างรายได้เพ่ิมจากทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาระบบประมูลมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
เป็นต้น  

3.13  พัฒนางานด้านการสนับสนุนการประเมินผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลงานวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำโมเดลการ
ประเมินผลกระทบการวิจัย และพัฒนาให้สอดคล้องกับลักษณะและการนำไปใช้ทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและเชิงสังคม       

4. หลักการและเหตุผล : 
 ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในสถาบันอุดมศึกษา มีการตระหนักในเรื่อง
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ผ่านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ทำให้เกิดรายได้กลับสู่สถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่มีส่วนในการสร้างสรรค์ทรัพย์สิน    
ทางปัญญา เพ่ือเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้น และหากการคิดค้นนั้นสามารถทำให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจหรือในเชิงพาณิชย์ถือ
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เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติ และตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีกลยุทธ์ในการ
ดำเนินงาน Revise Intellectual Property Policy ปรับปรุงและพัฒนานโยบายการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 
และในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้มีการปรับปรุงนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือรองรับการบังคับใช้กฎหมาย
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการนำ
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัย 

การดำเนินงานทางด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการสร้างมูลค่าให้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากการจัดตั้งหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือดูแลจัดการงานวิจัย นวัตกรรม 
รวมถึงการยื่นจดคุ้มครองและการนำทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์ภายใต้การดูแลหลายลำดับภาคส่วน 
กอปรกับการประกาศใช้นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกับการออกแบบกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้าง
ผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืน  
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการสนับสนุนนวัตกรรมและมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรงานทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความสามารถในการบริการและสนับสนุนงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : มีการบริหารจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากยิ่งขึน้ 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา ล้านบาท 4 - 1 1 2 

2. จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาและทรัพย์สนิทางปัญญา  

ที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม/การนำไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณชิย ์

ผลงาน 15 - 2 3 10 

3. ระดับความสำเร็จของ Investment Holding Company คะแนน 5 2 3 4 5 

เป้าหมายโครงการ : นักวิจัยมีความตระหนักและความเขา้ใจ

ในนโยบายทรัพยส์ินทางปญัญาและการดำเนนิการด้านทรัพยส์ิน

ทางปัญญา 

      

 

 

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนอาจารย์ นักวิจัย และนักศกึษาที่มีความตระหนัก คน 100 25 25 25 25 
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เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

และเข้าใจนโยบายและการดำเนนิการดา้นทรพัย์สนิทาง

ปัญญา 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของ Investment Holding Company        
8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 จัดทำ (ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน/การกำกับดูแล/แนวทางการลงทุน/แนวทางการติดตามผลการ

ดำเนินงานในด้านการลงทุนของบริษัท 

2 นำเสนอ (รา่ง) ขั้นตอนการปฏิบตัิงานตา่งๆ ต่อคณะกรรมการการเงินทรัพย์สนิ และสภามหาวทิยาลัย 

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

3 ประกาศใช้และดำเนนิงานการลงทุนใน Startup/Spin Off 

4 ติดตามการใช้งานขัน้ตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน 

5 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏบิัติงานให้เหมาะสมกับบริบทการลงทนุต่าง ๆ 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 2,000,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการพัฒนาสู่การเป็น Engaged and Sustainable University 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : เทคโนธาน ี
หน่วยงานเจ้าภาพร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โครงการจัดตั้งสถาน 
                              พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา และส่วนประชาสัมพันธ์  

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 
3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

1. เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial  University)     
สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ิมมากขึ้น 

3.3 แนวทาง :  
3.17  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือนำไปแก้ไขปัญหาของสังคม/ชุมชนและสร้างการ

มีส่วนร่วมของชุมชนในการตั้งโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ 
4. หลักการและเหตุผล : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก่อตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินภารกิจในการ
ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัย ค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ การปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ประเทศไทยพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาได้มากขึ้น      
การให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายระดับ โดยการประกาศนโยบายการเป็น 
“สถาบันคู่เคียงสังคม” นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยนำไปสู่การใช้งานจริง ไม่เพียงแต่ภาคอุตสาหกรรรมเท่านั้น มหาวิทยาลัยยังมุ่ง เน้น   
การสร้างสรรค์และนำนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง  
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 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีกลไกสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางสังคม 
บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีกลไกขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไป
แก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงผ่านการรับโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือมุ่งจะเป็น
สถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศและเป็นที่พ่ึงของสังคม 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือนำไปแก้ไขปัญหาของสังคม/ชุมชนและสร้างการ    
มีส่วนร่วมของชุมชนในการตั้งโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปแก้ปัญหาให้กับชุมชน/สังคม รวมถึงการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม 

3. เพ่ือพัฒนาการสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. ระยะเวลาโครงการ :  3  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : มีผลงานวจิัยและพัฒนาที่สามารถนำไป
แก้ไขปัญหาของสงัคม/ชุมชน และเกิดจากการมสี่วนร่วมจาก
ชุมชนในการตัง้โจทย์วิจัยมากขึน้ 

 
     

ตัวชี้วัด :       
1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำองค์ความรู้ไปสร้าง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
โครงการ/
กิจกรรม 

30 6 8 8 8 
 

เป้าหมายโครงการ :  มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไป
แก้ปัญหาให้กับชุมชน/สังคม รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางสังคมมากขึ้น 

      

ตัวชี้วัด :       
1. จำนวนชุมชนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและแก้ปัญหา 
ชุมชน 16 - - - 16 

 
เป้าหมายโครงการ :  มีผลงานวจิัยด้าน SDGs เพิ่มขึ้น       
ตัวชี้วัด :       
1. จำนวนโครงการวิจัยที่สร้างผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจ

และสังคม/ผลงานวิจัยที่สนับสนนุการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) (ที่ได้รับทุน) 

โครงการ 12 - - - 12 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 100,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเกษตรแม่นยำและการพัฒนาโรงงานต้นแบบด้านนวัตกรรม 
                       การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการสร้างอาชีพในสถานการณ์ 
                       วิกฤต COVID-19 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1.  เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial  University)  

สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ิมมากขึ้น 

3.3 แนวทาง :  
3.18  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชน/สังคม อาทิ การสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าจาก Applied Research 
ที่ตอบสนองความต้องการของภูมิภาค อนุภูมิภาค ท้องถิ่น SMEs และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง การพัฒนาระบบการสร้างนวัตกรรมจากโจทย์ปัญหาที่มีเพ่ือขยายผลสร้าง
นวัตกรรมที่ให้เกิดขึ้นจริง อาทิ Open Sandbox  Open Lab ระบบ AI/Software เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ประเทศไทยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตรและการผลิตอาหาร แต่ในปัจจุบันประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนได้มีการพัฒนาการเกษตรเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับประเทศไทยได้มากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่
ประเทศไทยต้องยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งทางด้านการผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่มี
คุณภาพสูง ลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่เกินความจำเป็น เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต และขณะเดียวกันต้องมีการเพ่ิม
แนวทางในการแปรรูป และวิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันภาครัฐได้มีการ
ส่งเสริมงานวิจัยทางด้านการเกษตรแม่นยำหรือเกษตรปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งงานวิจัยด้านการแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับผลผลิต แต่อย่างไรก็ตาม คอขวดของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้จริงอยู่ที่การขาดโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่จะให้บริการเกษตรกร และการยกระดับงานวิจัยจาก
ระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรม ในด้านการเกษตรแม่นยำสิ่งสำคัญที่สุด คือ การใช้ปัจจัยการผลิตอย่าง
คุ้มค่า ทั้งธาตุอาหาร น้ำ โดยต้องควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด และสภาวะการปลูกในแต่ละ
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พ้ืนที่ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักพ้ืนฐานที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอันดับแรกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตพืช 
คือ ดินและธาตุอาหารในดินทีเ่กษตรกรใช้เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 80 ไม่เคยทำการวิเคราะห์ธาตุ
อาหารในดิน องค์ประกอบทางกายภาพหรือทางเคมีของดินในพื้นที่ตนเองมาก่อน ทำให้บางแห่งมีการใช้ปุ๋ยเคมีเกิน
ความจำเป็น ซึ่งนอกจากจะทำให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้นโดยไม่จำเป็นแล้ว การใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณเกินความจำเป็นอย่าง
ต่อเนื่อง ยังทำให้เกิดดินเค็ม มีปริมาณอินทรีย์วัตถุลดลง ดินแข็งไม่ร่วนซุย และทำให้ดินเสื่อมโทรมไปในที่สุด ซึ่งแม้
เกษตรกรยังคงใส่ปุ๋ยเคมีลงไปก็จะไม่เกิดประโยชน์กับพืชอย่างเต็มที่  และความเค็มของดินยังส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช และทำให้ผลผลิตพืชลดลงในที่สุด อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันแม้หน่วยงานของรัฐจะส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่ปัญหากลับอยู่ที่หน่วยงานให้บริการวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกร ซึ่งมี         
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1-3 เดือน เพ่ือรอรับผลวิเคราะห์ ทำให้ไม่สามารถ
ใช้ค่าวิเคราะห์มาเป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ทันเวลา ทั้งนี้ เนื่องมาจากข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร 
อุปกรณ์ เครื่องมือในการวิเคราะห์มีไม่เพียงพอในพื้นที่ โดยในเขตจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่เป็น
จำนวนมาก แต่มีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมาเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการแก่ทั้งเกษตรกรและภาคเอกชน  
หรือเมื่อเกษตรกรได้รับผลวิเคราะห์แล้ว ไม่มีความเข้าใจ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาดินของพ้ืนที่ตนเองได้ ดังนั้น
โครงการนี้จึงเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการตรวจวิ เคราะห์ดิน ปุ๋ย และธาตุอาหารพืชเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งแห่ง             
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรทำการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินก่อนการเพาะปลูก และ
ได้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว รวมทั้งเป็นศูนย์การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านการจัดการดิน ธาตุอาหารพืช 
วิธีการผสมปุ๋ยใช้เองตามความต้องการพืช รวมทั้งการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพเพ่ือใช้เอง     
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเพ่ือยกระดับผลผลิตของเกษตรกรให้เพ่ิมขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร
ต่อพ้ืนที่อย่างชัดเจน ในด้านการต่อยอดการแปรรูปจากผลงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการสู่ภาคอุตสาหกรรม ควรให้
มีการทดสอบในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการผลิต หรือการผลิตเพ่ือใช้ในการทดลอง
ตลาด ซึ่งจะมีประโยชน์ในการต่อยอดสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต นอกจากนี้ยังจะมีประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจในระดับ SME หรือวิสาหกิจ ที่จะมีโรงงานต้นแบบทางด้านการแปรรูปอาหาร และการเพ่ิมมูลค่า 
ไว้ให้บริการในการทดสอบนวัตกรรมการผลิตของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการในระดับนี้มีความเข้มแข็งขึ้น ส่งผล
ให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น โดยโรงงานต้นแบบนี้หากดำเนินการโดยมีนักวิจัยคอยให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในเชิงวิชาการ ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาและเกิดการบ่มเพาะผู้ประกอบการได้อย่าง
รวดเร็ว และเป็นการนำผลงานวิจัยจากระดับห้องปฏิบัติการเข้าสู่การผลิตในระบบกึ่งอุตสาหกรรมได้อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น โครงการนี้จึงเสนอให้มีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบกึ่งอุตสาหกรรมในด้านการแปรรูปอาหาร และการ
เพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรขึ้นในมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับทั้งการพัฒนานักวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูป
ที่สามารถยกระดับการผลิต และช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SME เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรให้กับประเทศไทยต่อไป อีกทั้งยังเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นวิธีการในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนหรือเกษตรกรในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ที่คนส่วนใหญ่ต้องออกจากงานประจำ ดังนั้น
แนวทางนี้จึงถือเป็นการส่งเสริม สอนทักษะ และสร้างอาชีพด้านการเกษตรแม่นยำ หรือด้านการแปรรูปอาหารและ
เครื่องดื่มเพ่ือสร้างรายได้ต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีโครงสร้างอาคารพื้นฐานของห้องปฏิบัติการ 
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และโรงประลองไว้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงสามารถปรับปรุงต่อยอดเพ่ือพัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการด้านเกษตรแม่นยำ และ
โรงงานต้นแบบด้านนวัตกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ทันที โดยห้องปฏิบัติการหรือ
โรงงานต้นแบบที่ได้จะรองรับการที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center; AIC) ของจังหวัดนครราชสีมา และรองรับการ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ หรือประชาชนผู้สนใจในเขตนครชัยบุรินทร์ 
5. วัตถุประสงค ์:  

เพ่ือให้บริการวิชาการที่เอ้ือและสนองต่อความต้องการด้านเกษตรและอาหาร สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : มีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลยัไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนา 

ชุมชน/สังคม 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนผู้เข้ารับบริการ คน 100  -  20  30 50   

2. จำนวน Startup ทีไ่ด้รับการสนบัสนนุและส่งเสริมการ

แก้ปัญหาของผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหารเพื่อ

สร้างมูลคา่สูงสุดและยัง่ยืนโดยใช้หลักวิชาการ 

Startup 5 - - 2 3 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 26,400,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการหลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup ด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่า 
                       สูงสุดและยั่งยืน 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1.  เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)  

สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์)  ระดับชาติและนานาชาติ 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ิมมากขึ้น 

3.3 แนวทาง :  
3.18  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชน/สังคม อาทิ การสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจาก Applied Research  
ที่ตอบสนองความต้องการของภูมิภาค อนุภูมิภาค ท้องถิ่น SMEs และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง การพัฒนาระบบการสร้างนวัตกรรมจากโจทย์ปัญหาที่มีเพ่ือขยายผลสร้าง
นวัตกรรมที่ให้เกิดขึ้นจริง อาทิ Open Sandbox  Open Lab ระบบ AI/Software เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 องค์กรจัดตั้งใหม่ที่เป็น Startup ด้านเกษตรและอาหารส่วนใหญ่อาจมีความรู้ความเข้าใจที่จำกัดเกี่ยวกับ
รูปแบบและขั้นตอนการก่อตั้งกิจการและการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนแผนธุรกิจในระยะต่าง  ๆ จนกระทั่งการสร้าง
ธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน หรือการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การบริหารโครงการโดยเฉพาะการ
สร้างสินค้าหรือบริการที่เกิดจากนวัตกรรมตั้งแต่การเป็นโครงการจนกระทั่งการแยกตัวจัดตั้งองค์กรนิติบุคคล      
การขยายงาน (Scale up) ผ่านจุดคุ้มทุนหรือการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้สนับสนุนทางการเงิน 
(Project Sponsor) เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้บริหารองค์กร Startup ควรจะมีความรู้ความเข้าใจถึงประเด็นสำคัญใน
การบริหารงานในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้ธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สามารถเติบโตได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้และสร้างมูลค่า
สูงสุด เนื้อหาการฝึกอบรมเรื่องความรู้เรื่องการระดมทุนและการบริหารธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) จึงถูกออกแบบมา
เพ่ือให้ถ่ายทอดความรู้ในเชิงปฏิบัติ (Practical Knowledge) ให้กับผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งกิจการในการสร้างธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถวางแผนการพัฒนาองค์กร จัดหาเงินทุน และขยายงานตามแผนงาน รวมถึงการ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและสร้างมูลค่าธุรกิจ จนถึงการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์        
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(ซึ่งหมายถึงการแปลงสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนและการระดมทุนจากประชาชน) ทั้งนี้  หากผู้ก่อตั้งไม่ได้มี
วัตถุประสงค์จะขยายกิจการจนถึงขั้นที่ต้องระดมทุนจากประชาชน ก็อาจจะต้องมีความเข้าใจถึงภาระความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรผ่านหลักการบริหารงานเพ่ือสร้างมูลค่าให้กิจการ (Value 
Based Management) ดังนั้น หัวข้อในการฝึกอบรมจึงครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี กรณีศึกษา และการฝึก
ปฏิบัติในกรณีตัวอย่าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างครบถ้วน 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup ด้านเกษตรและอาหารเพ่ือสร้างมูลค่าสูงสุด
และยั่งยืน  

2. เพ่ือส่งเสริมการเกิดขึ้นของ Startup ด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : มีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลยัไปใชป้ระโยชน์ในการ

พัฒนา ชุมชน/สังคม 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนผู้เข้ารับบริการ คน 60 - 20 20 20 

2. จำนวน Startup ทีไ่ด้รับสนบัสนุนสง่เสริมการเกิดข้ึน

ของ Startup ด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่า

สูงสุดและยั่งยนื 

 แห่ง 2 - - 1 1 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 5,830,800 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                       สยามบรมราชกุมารี 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 

สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ิมมากขึ้น 

3.3 แนวทาง :  
3.19  สนับสนุนการดำเนินงานของ อพ.สธ. ด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ

รองรับการขับเคลื่อน Bio-Circular-Green Economy (BCG) 
4. หลักการและเหตุผล : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ทำหน้าที่ดูแลประสานงาน
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น มีความพร้อมในด้านพ้ืนที่และองค์ความรู้ด้านงานสวน
พฤกษศาสตร์และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ .) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539        
มีแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการในการสร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา 
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ภายนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เน้นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก จึงได้มีการนำความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง โดยมุ่งเน้นกระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
5. วัตถุประสงค ์:  

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
6. ระยะเวลาโครงการ :  5  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของ 

อพ.สธ. 

โครงการ 35  5  12  13   5 

2. จำนวนผู้รับเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความ

พร้อมเพื่อเป็นกำลังคนสำหรับอนาคต 

คน 4,500 1,000 1,000 1,000 1,500 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการให้คะแนนประเมิน

ไม่น้อยกว่า 4 (คะแนนเต็ม 5) 

ร้อยละ 90 

 

- - - 90 

4. จำนวนผลงานวิจัยและการพัฒนาทีน่ำไปแก้ปัญหา

ชุมชน/สังคม 

เร่ือง 6 - 2 2 2 

5. รายได้จากการให้บริการของ อพ.สธ. ล้านบาท 2 0.5 0.5 0.5 0.5 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 5,223,500 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก 1-4 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1.  เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 

สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ิมมากขึ้น 

3.3 แนวทาง :  
3.19  สนับสนุนการดำเนินงานของ อพ.สธ. ด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ

รองรับการขับเคลื่อน Bio-Circular-Green Economy (BCG) 
4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวินิจฉัย เมื่อวันที่              
19 มกราคม 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยให้สำนักพระราชวัง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบพ้ืนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
คลองไผ่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 แปลง ให้กับกรมธนารักษ์ และให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็น
หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. เป็นผู้รับดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุทั้ง 2 แปลง (รวมเนื้อที่ 395 ไร่) 
ในการสนองพระราชดำริงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและวิชาการ จึงมีแนวคิด
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
เพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์ จึงได้ทำโครงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือเป็นการยกระดับการดำเนินงานของศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. คลองไผ่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากร ท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว        
เพ่ือพัฒนาเชิงนิเวศระบบชุมชน กอปรกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับเกียรติ  
ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับ
ภูมิภาค ครั้งที่ 8 จึงจำเป็นต้องพัฒนาด้านสถานที่ อาคาร ห้องประชุม ระบบสาธารณูปโภคของศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. คลองไผ่ ให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวอย่างยั่งยืน 
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5. วัตถุประสงค ์:  
1. เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
3. เพ่ือเป็นศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
4. เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการดำเนินงานตามกรอบนโยบายโครงการอนุรักษ์พัน ธุกรรมพืช       

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
5. เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2535 มาตรา 5 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : อาคารที่พกั 1-4       

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารที่พัก 1-4  คะแนน 5  1  2  4   5 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารที่พัก 1-4 
 8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการประกวดราคากลาง คณะกรรมการ

กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง คณะกรรมการจัดจ้าง 

คณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับ 

2 ผู้รับจ้างได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลยัเข้าดำเนนิการปฏบิัติงานตามงวดงาน/สัญญาร่วมกับ

กรรมการผู้ควบคุมงานมหาวทิยาลัยฯ 

3 คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับงานตามงวดงาน/สัญญา 

4 เปิดให้บริการ 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 
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9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 40,207,800 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการปรับปรุงอาคารฝึกอบรมเขาเข่ือนลั่น 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 

สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ิมมากขึ้น 

3.3 แนวทาง :  
3.19  สนับสนุนการดำเนินงานของ อพ.สธ. ด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ

รองรับการขับเคลื่อน Bio-Circular-Green Economy (BCG) 
4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยให้สำนักพระราชวัง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบพ้ืนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
คลองไผ่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 แปลง ให้กับกรมธนารักษ์ และให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็น
หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. เป็นผู้รับดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุทั้ง 2 แปลง (รวมเนื้อที่ 395 ไร่) 
ในการสนองพระราชดำริงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและวิชาการ จึงมีแนวคิด
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
เพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์ จึงได้ทำโครงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือเป็นการยกระดับการดำเนินงานของศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. คลองไผ่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากร ท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว        
เพ่ือพัฒนาเชิงนิเวศระบบชุมชน กอปรกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับเกียรติ   
ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับ
ภูมิภาค ครั้งที่ 8 นั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาด้านสถานที่ อาคาร ห้องประชุม ระบบสาธารณูปโภคของศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. คลองไผ่ ให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวอย่างยั่งยืน 
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5. วัตถุประสงค ์:  
1. เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
3. เพ่ือเป็นศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
4. เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการดำเนินงานตามกรอบนโยบายโครงการอนุรักษ์พัน ธุกรรมพืช         

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
5. เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2535 มาตรา 5 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : อาคารฝึกอบรมเขาเข่ือนลั่น       

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารฝึกอบรม   

เขาเข่ือนลั่น 

 คะแนน 5  1  2  4   5 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารฝึกอบรมเขาเขื่อนลั่น 
 8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการประกวดราคากลาง คณะกรรมการ

กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง คณะกรรมการจัดจ้าง 

คณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับ 

2 ผู้รับจ้างได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลยัเข้าดำเนนิการปฏบิัติงานตามงวดงาน/สัญญาร่วมกับ

กรรมการผู้ควบคุมงานมหาวทิยาลัยฯ 

3 คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับงานตามงวดงาน/สัญญา 

4 เปิดให้บริการ 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 
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9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 20,848,200 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ฐานทรัพยากรและอาคารบริการ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 

สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ิมมากขึ้น 

3.3 แนวทาง :  
3.19  สนับสนุนการดำเนินงานของ อพ.สธ. ด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ

รองรับการขับเคลื่อน Bio-Circular-Green Economy (BCG) 
4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยให้สำนักพระราชวัง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบพ้ืนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
คลองไผ่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 แปลง ให้กับกรมธนารักษ์ และให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็น
หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. เป็นผู้รับดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุทั้ง 2 แปลง (รวมเนื้อที่ 395 ไร่) 
ในการสนองพระราชดำริงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและวิชาการ จึงมีแนวคิด
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
เพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์ จึงได้ทำโครงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือเป็นการยกระดับการดำเนินงานของ    
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. คลองไผ่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากร ท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
เพ่ือพัฒนาเชิงนิเวศระบบชุมชน กอปรกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับเกียรติ   
ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับ
ภูมิภาค ครั้งที่ 8 จึงจำเป็นต้องพัฒนาด้านสถานที่ อาคาร ห้องประชุม ระบบสาธารณูปโภคของศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. คลองไผ่ ให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวอย่างยั่งยืน 
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5. วัตถุประสงค ์:  
1. เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
3. เพ่ือเป็นศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
4. เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการดำเนินงานตามกรอบนโยบายโครงการอนุรักษ์พัน ธุกรรมพืช       

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
5. เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2535 มาตรา 5 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : กลุ่มอาคารกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้

ฐานทรัพยากรและอาคารบริการ 

 
     

ตัวชี้วดั :       

1. ระดับความสำเร็จของการก่อสร้างกลุ่มอาคารกิจกรรม

แหล่งการเรียนรู้ฐานทรัพยากรและอาคารบริการ 

 คะแนน 5  1  2  4   5 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการก่อสร้างกลุ่มอาคารกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ 
                                                         ฐานทรัพยากรและอาคารบริการ 
 8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการประกวดราคากลาง คณะกรรมการ

กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง คณะกรรมการจัดจ้าง 

คณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับ 

2 ผู้รับจ้างได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลยัเข้าดำเนนิการปฏบิัติงานตามงวดงาน/สัญญาร่วมกับ

กรรมการผู้ควบคุมงานมหาวทิยาลัยฯ 

3 คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับงานตามงวดงาน/สัญญา 

4 เปิดให้บริการ 
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8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 30,322,700 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และประชุมสัมมนาวิชาการ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 

สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ิมมากขึ้น 

3.3 แนวทาง :  
3.19  สนับสนุนการดำเนินงานของ อพ.สธ. ด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ

รองรับการขับเคลื่อน Bio-Circular-Green Economy (BCG) 
4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยให้สำนักพระราชวัง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบพ้ืนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
คลองไผ่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 แปลง ให้กับกรมธนารักษ์ และให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็น
หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. เป็นผู้รับดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุทั้ง 2 แปลง (รวมเนื้อที่ 395 ไร่) 
ในการสนองพระราชดำริงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและวิชาการ จึงมีแนวคิด
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
เพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์ จึงได้ทำโครงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือเป็นการยกระดับการดำเนินงานของ    
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. คลองไผ่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากร ท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว        
เพ่ือพัฒนาเชิงนิเวศระบบชุมชน กอปรกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับเกียรติ    
ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับ
ภูมิภาค ครั้งที่ 8 จึงจำเป็นต้องพัฒนาด้านสถานที่ อาคาร ห้องประชุม ระบบสาธารณูปโภคของศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. คลองไผ่ ให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวอย่างยั่งยืน 
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5. วัตถุประสงค ์:  
1. เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
3. เพ่ือเป็นศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
4. เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการดำเนินงานตามกรอบนโยบายโครงการอนุรักษ์พัน ธุกรรมพืช       

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
5. เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2535 มาตรา 5 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : อาคารเอนกประสงค์และประชุม

สัมนาวชิาการ 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

และประชุมสัมมนาวชิาการ 

 คะแนน 5  1  2  4   5 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และประชุม 
                                                   สัมนาวิชาการ 
 8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการประกวดราคากลาง คณะกรรมการ

กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง คณะกรรมการจัดจ้าง 

คณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับ 

2 ผู้รับจ้างได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลยัเข้าดำเนนิการปฏบิัติงานตามงวดงาน/สัญญาร่วมกับ

กรรมการผู้ควบคุมงานมหาวทิยาลัยฯ 

3 คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับงานตามงวดงาน/สัญญา 

4 เปิดให้บริการ 
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8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 20,541,300 บาท 
 



125 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการแข่งขันแอโรบิกมวยโคราช (Aerobic Muay Korat Contest) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถานกีฬาและสุขภาพ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 

สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ิมมากขึ้น 

3.3 แนวทาง :  
3.20  สนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ด้วยสถานการณ์ในโลกและสังคมไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้านจาก
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีส่วนจำเป็นในการดำเนินชีวิต ผู้คนมีความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ทำให้
ประชาชนเริ่มขาดความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพ และส่งผลต่อปัญหาสุขภาพต่อไป การออกกำลังกายที่
ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพได้ มวยโคราชเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีเอกลักษณ์เด่น
เฉพาะของจังหวัดนครราชสีมา โดยปัจจุบันได้มีการบรรจุมวยโคราชในหลักสูตรของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 สถานกีฬาและสุขภาพตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของส่งเสริมการออกกำลังกายที่ถูกต้องและ
เหมาะสมเพ่ือลดปัญหาด้านสุขภาพ โดยดำเนินการแข่งขันแอโรบิกมวยโคราช (Aerobic Muay Korat Contest) 
และจัดนิทรรศการให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้สนใจและที่มาร่วมงาน ตลอดจนเป็นการบริการให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมวยโคราช รวมทั้งอนุรักษ์ สืบสานมวยโคราชซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและมีคุณประโยชน์
ของท้องถิ่นและของชาติให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้างยิ่งขึ้นและตลอดไป    
5. วัตถุประสงค ์:  

1.  เพ่ือส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพด้วยทักษะการเคลื่อนไหวในรูปแบบมวยโคราชแก่เยาวชน 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและผู้สนใจเกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของมวยโคราช และ

     ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย (กีฬามวยโคราช) 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นที่รู้จักกันในสังคมในวงกว้างมากข้ึน 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ประชาคมภายนอกมหาวทิยาลัยได้เห็น

ความสำคญัของการเผยแพร่ศิลปมวยไทยและได้รับความรู้เรื่อง

การออกกำลังกายดว้ยทักษะมวยไทย (มวยโคราช) 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิกมวยโคราช คน 300 - - - 300 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดับ 4 - - - 4 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 90,000 บาท 
 



127 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการริเริ่มความร่วมมือระหว่างบริษัทข้ามชาติและมหาวิทยาลัย (International 
                      Industry-University Link Initiative) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ศูนย์กิจการนานาชาติ 
หน่วยงานเจ้าภาพร่วม :  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เทคโนธานี และโครงการจัดตั้งสถานพัฒนา 
                              ความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 
3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

1. เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 
สร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1. นักศึกษา/บัณฑติที่เป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 

3.3  แนวทาง :  
3.25 ยกระดับการดำเนินงานด้านสร้างความเชื่อมโยงและติดต่อกับต่างประเทศ (SUT Window) 

อาทิ การขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้น
นำในต่างประเทศโดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในรูปแบบ SUT 
Research Exchange Program การแสวงหาพันธมิตรใหม่ที่มีศักยภาพในการร่วมดำเนิน
กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยทั้งสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้นโยบาย SUT 2025 โดยตั้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ Manpower of the Future และ Impactful Research and Innovation นั้น การเตรียม
กำลังคนที่มีศักยภาพสูงและมีพร้อมด้วยทักษะความสามารถ และการสื่อสารในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้ดี 
ตลอดจนสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับสากลได้ นับเป็นทักษะสำคัญที่บริษัทข้ามชาติต้องการเป็นอย่างยิ่ง 
ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสร้างกำลังคนในระดับนานาชาติได้ ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัท
ข้ามชาติและมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะต้องมองหาโอกาสที่จะร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติที่เป็น Strategic 
Partner ที่สนใจในการสร้างความร่วมมือ และสร้างพันธกิจระยะยาวกับมหาวิทยาลัย เพ่ือ Co-Create Course, 
Modular, Academy  เพ่ือสร้างกำลังคนที่มีคุณลักษณะและความรู้ทักษะที่บริษัทข้ามชาติพึงประสงค์ ตลอดจน
สามารถเลือกเฟ้นหาพนักงานที่เหมาะสมในการทำงานในบริษัทโดยตรงจากมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังช่วงสร้าง
โอกาส และแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาและบุคลากร มทส. ให้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การ
สร้างความร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ยังอาจรวมถึงการร่วมวิจัยหรือการเป็นที่ปรึกษาร่วมในการวิจัยและ
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พัฒนาความรู้ นวัตกรรมหรือแก้ปัญหาของบริษัทในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันต่อไป ซึ่งเป็นโมเดลหลักสูตร       
ที่  University of Gothenburg, Sweden ที่นักศึกษาระดับปริญญาโทเกือบทั้งหมดต้องทำวิทยานิพน์กับ
ภาคอุตสาหกรรมซึ่ งส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างกำลังคนเพ่ือตอบสนองต่อความต้ องการของ
ภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี 
 การเข้าหาและสร้างโอกาสและความร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติที ่มทส. เป็นสมาชิกเครือข่ายด้วยจะส่งผล
ให้ มทส. เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องมหาวิทยาลัยไทยที่มีความร่วมมือในลักษณะนี้ การเชิญบุคลากรจากบริษัท    
มา CSR เป็นอาจารย์พิเศษ Visiting Professors, Adjunct Professors และวิทยากร เพ่ือมาให้ข้อมูลและกระตุ้น
นักศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการรู้จักแก้ปัญหา ทักษะทางภาษาที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ และยัง
เปิดโอกาสให้นักวิจัย คณาจารย์ มทส. ได้แสดงศักยภาพและนวัตกรรม นำองค์ความรู้ และการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยสู่การต่อยอด และใช้งานจริง สร้าง Impactful Research and Innovation และส่งเสริมให้เกิด 
Visibility และ Academic & Employer Reputation ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักวิจัย นักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ภาคอุตสาหกรรมและบริษัทข้ามชาติ 

2. เพ่ือเพ่ิม Visibility และ Academic & Employer Reputation ของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม 
และบริษัทข้ามชาติ 

6. ระยะเวลาโครงการ :  5  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : เพิ่ม Visibility สง่เสริมการแลกเปลี่ยน 
และ Academic & Employer Reputation ในภาคอุตสาหกรรม
และบริษัทขา้มชาติแก่มหาวิทยาลยั 

 
     

ตัวชี้วัด :       
1. จำนวน Industrial Speakers ภาคอุตสาหกรรมและ

บริษัทข้ามชาติที่มาเป็นวิทยากรแก่มหาวิทยาลัย 
คน 6 1 1 2 2 

2. จำนวนบริษัทขา้มชาติที่ทำความร่วมมือกับนักวิจัยหรือ
หน่วยงานใน มทส. 

บริษัท 2 - - - 2 

3. จำนวนนักศึกษา มทส. ที่ไปสหกิจศึกษาในบริษัทข้ามชาติ  คน 10 - - - 10 
4. จำนวนนักศึกษา มทส. ที่ไปสหกิจศึกษาในบริษัทข้ามชาติ  

ณ ต่างประเทศ 
คน 5 - -  5 

5. ระดับความสำเร็จของการเพิ่ม Visibility ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยน และ Academic & Employer Reputation  
ในภาคอุตสาหกรรมและบริษัทข้ามชาติแก่มหาวิทยาลัย 

คะแนน 5 1 2 3 5 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการเพ่ิม Visibility ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน และ 
                                                           Academic & Employer Reputation ในภาคอุตสาหกรรมและบริษัท 
                                                           ข้ามชาติแก่มหาวิทยาลัย 

8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 ศูนย์กิจการนานาชาตปิระสานงานกับเทคโนธานีเพื่อรวบรวมนกัวิจัย นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญ   

ที่พร้อมทำงานร่วมกับบริษทัข้ามชาติและสถานประกอบการ  

2 ศูนย์กิจการนานาชาตปิระสานงานติดต่อบริษทัที่เปน็สมาชิกหอการค้าไทยสวีเดนและหอการค้า

ต่างประเทศในเครือข่าย เช่น EABC : European Association for Business and Commerce 

(EABC) JFCCT : Joint Foreign Chamber of Commerce เพื่อหาโอกาส สร้างความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลยัและภาคเอกชน โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือระยะยาวดา้นการวิจัยร่วม และการ

พัฒนากำลังคนเพื่อทำงานในบรษิัทข้ามชาติ 

3 ศูนย์กิจการนานาชาตปิระสานงานกับศนูย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและโครงการจัดตั้งสถานพัฒนา

ความเป็นผูป้ระกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) เพือ่ประสานงานแนวทางการสร้างความร่วมอืกับ

บริษัทข้ามชาติและสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการสร้างทกัษะนักศึกษาดา้นสหกิจศึกษาและความ

เป็นผู้ประกอบการ 

4 ศูนย์กิจการนานาชาตปิระสานงานกับศนูย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและโครงการจัดตั้งสถานพัฒนา

ความเป็นผูป้ระกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) เชญิผู้แทนจากบริษัทข้ามชาติที่สนใจมาเปน็วทิยากร

ในทุกเดือน เพื่อส่งเสริมและสรา้งความจงูใจให้นักศึกษา บุคลากรให้สร้างทักษะที่จำเปน็ต่อการทำงาน

ในบริษัทข้ามชาติ เชน่ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะเชงิวพิากษ์ 

เป็นต้น 

5 ศูนย์กิจการนานาชาตปิระสานงานกับศนูย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและโครงการจัดตั้งสถานพัฒนา

ความเป็นผูป้ระกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) เทคโนธานี เชิญผู้แทนจากบริษทัข้ามชาติ การหารือ

กับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยที่สนใจการทำวิจัยร่วมด้วยดว้ยโจทย์จากสถานประกอบการ บรษิัท

ข้ามชาติหรือร่วมกันแก้ปัญหาชมุชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

6 ศูนย์กิจการนานาชาตปิระสานงานกับศนูย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและโครงการจัดตั้งสถานพัฒนา

ความเป็นผูป้ระกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) เทคโนธานีจดังานประชุมพบปะคณาจารย์ นักวิจัย

และนักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะทำงานกบับริษัทขา้มชาติ เพื่อสร้างโอกาสให้บริษทัข้ามชาติไดพ้บปะ

และเลือกรับนักศึกษา นักวิจัย เพื่อร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติ 
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8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการที่แล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-6 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 180,000 บาท 
 



 
 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แผนงานหลัก 
การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศ 

ด้านบริหารจัดการ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะ (Smart HR Digital 
 Platform) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนทรัพยากรบุคคล 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

 1.  คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
 ที่ระดับคะแนน 300 ภายใน 4 ปี  
 3.3  แนวทาง :  

4.2 พัฒนาช่องทางการเข้าถึงขั้นตอนการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลให้สามารถเข้าถึง
สะดวกและตรงตามความต้องการของบุคลากร มทส. การทำงานเชิงรุก และมีส่วนร่วมกับ
พนักงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยปรับบทบาทเป็นผู้ให้บริการพนักงาน 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ปัจจุบันส่วนการทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากร ทั้งข้อมูลประวัติ  
ส่วนบุคคล การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และสวัสดิการ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้   
และให้บริการด้านสารสนเทศกับพนักงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่วนทรัพยากรบุคคล 
ได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลากรโดยปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
และสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลเดิมของมหาวิทยาลัย โดยสามารถนำข้อมูลด้านบริหารบุคคลที่ต้องการใช้
ประกอบในระบบเดิมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ และปรับปรุงระบบสมัครงานให้สามารถนำข้อมูลจากระบบ
ดังกล่าว เข้าสู่ระบบข้อมูลบริหารบุคคลได้โดยตรง อย่างไรก็ดี ด้วยความจำเป็นที่ต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้
รั่วไหลหรือเข้าถึงโดยง่าย อันจะทำให้พนักงานและมหาวิทยาลัยถูกละเมิดสิทธิ จึงต้องการปรับรื้อระบบ 
การบริหารฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่ มี
ระดับชั้ นความลับ เพ่ิมมากขึ้ น  สอดคล้องกับน โยบายด้ านความปลอดภั ยดิ จิทั ล  (Cyber Security)  
ของมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และมหาวิทยาลัย ฯ สามารถ
นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จึงต้องพัฒนาระบบให้มี
ความทันสมัย มีเสถียรภาพสูง (High Availability) และอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการของพนักงาน
อย่างครอบคลุมในกระบวนงานที่สำคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นแหล่งสารสนเทศบุคคลต้นทางที่สามารถทำงาน
ผสานกับสารสนเทศจากหน่วยงานหลักอ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับระบบ Data Warehouse 
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ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ทันกับเหตุการณ์ 
นอกจากนี้ยังเพ่ิมความสะดวกให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยในการตรวจสอบหรือขอรับบริการด้านสารสนเทศบุคคล
ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายดิจิทัลด้วยช่องทางที่หลากหลาย (Ubiquitous) 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัลสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล (Smart HR) ประกอบด้วย ระบบ
ฐานข้อมูล 5 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการและ
สายปฏิบัติการวิชาชีพ ด้านการให้บริการพนักงาน ด้านระบบสวัสดิการ และด้านระบบการฝึกอบรม 
การลาศึกษา/วิจัย 

2. เพ่ือจัดหาและ/หรือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานแบบรวมบริการประสานภารกิจและสนับสนุน
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการนำเข้า การประมวลผล การวิเคราะห์ การแสดงร ายงานแบบ
Analytics เป็นระบบสารสนเทศบุคคลที่มีความปลอดภัย มีเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือสูงผ่านการ
ผสานข้อมูล ตามนโยบายด้านความปลอดภัยเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งระบบสนับสนุนความต้องการของพนักงานและมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงบริหารจัดการข้อมูล
บุคคลต่าง ๆ    

6. ระยะเวลาโครงการ :  3  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : พัฒนาระบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม

ทรัพยากรบุคคลอัฉริยะแล้วเสรจ็ 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลบุคคล ร้อยละ 100 20 20 30 30 

2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการ

ข้อมูลพนักงานแบบ Self Service 

ร้อยละ 100 - 20 40 40 

3. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการประเมินผล

การปฏิบัติงาน-HRM 

ร้อยละ 50 - - 20 30 

4. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล JD 

และการฝึกอบรม-HRD 

ร้อยละ 30 - - 10 20 

5. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการให้บริการ 

ด้านสวัสดิการแก่พนักงาน-Engagement 

ร้อยละ 10 - - - 10 

6. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบ HR Analytics ร้อยละ 10 - - - 10 
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8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 1,200,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการเพ่ิมสมาชิกศิษย์เก่า 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนกิจการนักศึกษา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

 1.  คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
   ที่ระดับคะแนน 300 ภายใน 4 ปี  
3.3  แนวทาง :  

4.11  ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานเพ่ือสังคม อาทิ การเปิดบริการ
สถานกีฬานอกเวลา การจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการสถานกีฬาเชิงรุกเพ่ือดึงดูด            
คนภายนอกมาใช้บริการ การประชาสัมพันธ์การจัด Package การออกกำลังกายตามความ
ต้องการของลูกค้า เป็นต้น การส่งเสริมการสร้างกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง (Engagement) เพ่ือการระดมเงินบริจาคเข้ากองทุนการศึกษาให้เพ่ิมมากข้ึน 
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน และสถานประกอบการร่วมบริจาคทุนการศึกษา    
การจัดตั้งกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีแนวทางการรับการสนับสนุนสิ่งของที่ตีเป็น
มูลค่าเงินบริจาคจากศิษย์เก่า รวมถึงส่งเสริมให้มีการร่วมลงทุนเป็น Holding Company 
โดยมุ่งเน้นผู้ร่วมทุนที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถในการทำกิจการ
ทางธุรกิจ และการให้บริการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานภายใต้ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ร่วมมือกับ
สมาคมเทคโนโลยีสุรนารีในการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยร่วมกันทำงานในมิติ
ต่าง ๆ ตลอดจนร่วมกันออกแบบระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า มทส. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่า 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้รับทราบวัตถุประสงค์ของระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า และการใช้ประโยชน์จากระบบฯ 
ดังกล่าว งานศิษย์เก่าสัมพันธ์จึงได้เสนอโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการเพ่ิมสมาชิกศิษย์เก่า ซึ่งเป็น
โครงการใหม่เพ่ือส่งเสริมการสร้างกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (Engagement) 
ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าเข้ามาเป็นสมาชิกและ Update ข้อมูลบนระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า และสามารถนำข้อมูลไปใช้งาน
ได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์ข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
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5. วัตถุประสงค ์:  
1. เพ่ือส่งเสริมให้ศิษย์เก่าเข้ามาเป็นสมาชิกและ Update ข้อมูลบนระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า มทส. 
2. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลหรือศูนย์ข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ทันสมัย และสามารถ

นำมาใช้บริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (Engagement)   

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : สนบัสนุนการสร้างความสัมพันธ์กบั

ศิษย์เก่า 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนศิษย์เก่าเข้ามาเปน็สมาชกิในระบบฐานข้อมูล 

ศิษย์เก่าเพิ่มข้ึน 

คน 4,500 3,000 500 500 500 

2. จำนวนศิษย์เก่าที่เข้ามา Update ข้อมูลในระบบ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพิ่มขึ้น 

คน 2,000 - 600 700 700 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 50,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการ Data Centralization เพื ่อการข ับ เคลื ่อน เช ิงย ุทธศาสตร ์ด ้าน  Smart and 
 Sustainable University 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
หน่วยงานเจ้าภาพร่วม :  ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ ฝ่ายยุทธศาสตร์     
                               และงบประมาณ ส่วนอาคารสถานที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ และส่วนกิจการนักศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

 1.  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. ระดับผลการประเมินตามเกณฑ์ของ SDGs เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
รับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon) และ
ลดการเกิดขยะ (Zero Waste) 

3.3  แนวทาง :  
4.12 ปรับปรุงระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล (Digital Transformation) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานและรองรับการให้บริการในทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการดำเนินการด้าน 
Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะเต็มรูปแบบ 

4.13  พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรูปแบบ Digital Transformation ที่สอดคล้อง
กับ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs)       
โดยเน้นการดำเนินงานที่ลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon) ลดการเกิดขยะ 
(Zero Waste) เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการจัดอันดับในด้าน Impact Ranking ยังไม่สูงนัก และ
จังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดอ่ืน ๆ ในอนุภูมิภาค เริ่มต้องการผลักดันเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเมืองที่ยั่งยืน 
ต้องการองค์ความรู้ ต้นแบบ เพ่ือนำไปปรับใช้ ขยายผล ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของประเทศและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งตอบสนองความต้องการของจังหวัด
นครราชสีมาหรือจังหวัดอ่ืน ๆ ในอนุภูมิภาค ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณร่วมกับฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ 
นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการบริหารงาน ได้ร่วมกันออกแบบการ 
บูรณาการและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินงานมาหลายส่วนแต่กระจัดกระจายให้มีความ
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สอดคล้องชัดเจน สร้างผลกระทบและสามารถเป็นต้นแบบ Smart and Sustainable City ให้กับจังหวัด
นครราชสีมา และสร้างผลกระทบต่อการจัดอันดับ Impact Ranking ของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สร้างผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาและบุคลากร มทส. ให้เกิดข้ึนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart and Sustainable University เพ่ือยกระดับผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ของ SDGs 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และบุคลากร มทส. 
3. เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart and Sustainable City 

6. ระยะเวลาโครงการ :  3  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ขับเคลื่อนมหาวิทยาลยัสู่การเปน็ 

Smart and Sustainable University 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาระบบ Data 

Centralization เพื่อการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์   

ด้าน Smart and Sustainable Campus 

คะแนน 5 1 2 4 5 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) :  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ Data Centralization  
                                                                  เพ่ือการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ด้าน Smart and  
                                                              Sustainable Campus 
      8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมโยง หน่วยงานในกลุ่มสำนกังานอธิการบด ี

2 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมโยง หน่วยงานในกลุ่มสำนกัวิชา 

3 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมโยง หน่วยงานในกลุ่มศูนย์-สถาบนั 

4 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมโยง หน่วยงานในกลุ่มหน่วยวิสาหกิจ 

5 ออกแบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานดา้นดจิิทัลจากกลุ่มหน่วยงานทั้งหมดทีไ่ด้จากการสำรวจ 
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8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :  -   
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนอาคารสถานที่ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. ระดับผลการประเมินตามเกณฑ์ของ SDGs เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือ
และปรับตัวต่อผลกระทบจากการลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon) และลดการ
เกิดขยะ (Zero Waste) 

3.3  แนวทาง :  
4.16   ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสม                      

มีสุนทรียศาสตร์ เพ่ือการดึงดูดผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาคมมหาวิทยาลัย 
และช่วยเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาผู้พิการ และนอกจากนี้ยังรวมถึงการมีความพร้อมทาง
กายภาพที่จะรองรับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น อาทิ กิจกรรมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนด้านการวิจัย กิจกรรมการจัดหารายได้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกซึ่งบางส่วนมีสภาพทรุดโทรมอันเนื่องจากมีระยะเวลา
การใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบางส่วนที่ไม่สอดคล้องต่อการใช้งานในปัจจุบัน      
ให้เกิดพ้ืนที่และสถานที่การทำงานดีขึ้น และเพ่ิมระดับประสิทธิภาพแรงงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องใช้แรงกายและ
ความเหนื่อยยาก ลดผลกระทบที่สำคัญต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต          
โดยส่งผลต่อสุขภาพการทำงานความปลอดภัยในทางบวก และยังช่วยสงวนความสามารถในการใช้งานของ
ผู้ปฏิบัติงานได ้
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5. วัตถุประสงค ์:  
1. ปรับปรุงพื้นท่ีสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งเกิดสภาพทรุดโทรมและไม่สอดคล้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งเกิดสภาพทรุดโทรมและไม่สอดคล้องต่อการใช้งานในปัจจุบัน 
3. ซ่อมแซมองค์ประกอบอาคารบางส่วนซึ่งเกิดสภาพทรุดโทรมและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 

ต่อผู้ใช้อาคาร 
4. ปรับปรุงต่อเติมองค์ประกอบอาคารบางส่วน ให้เกิดสภาพอันเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :  บริการสนับสนุนดา้นอาคารสถานที่ 

สาธารณูปโภค การขนส่ง ความปลอดภัย 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารสถานที่และ

สาธารณปูโภค  

คะแนน 5 1 2 3 5 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถา้มี) : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
     สาธารณูปโภค 

8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 แต่งตั้งและดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดทำรูปแบบ 

2 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำเกณฑ์กำหนดราคากลางและประมาณราคา 

3 คณะกรรมการจัดจ้างดำเนนิการจัดจ้าง 

4 ควบคุมคุณภาพงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคมุงาน 

5 ตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 3,320,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงอาคารเพ่ือแก้ปัญหาการรั่วซึม  
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนอาคารสถานที่ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)        
ที่ระดับคะแนน 300 ภายใน 4 ปี 

3.3  แนวทาง :  
4.16  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสม                    

มีสุนทรียศาสตร์ เพ่ือการดึงดูดผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาคมมหาวิทยาลัย 
และช่วยเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาผู้พิการ และนอกจากนี้ยังรวมถึงการมีความพร้อมทาง
กายภาพที่จะรองรับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น อาทิ กิจกรรมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนด้านการวิจัย กิจกรรมการจัดหารายได้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 อาคารภายในมหาวิทยาลัยหลายอาคารมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี ทำให้เกิดปัญหาด้านการใช้อาคาร 
ส่งผลต่อการการจัดการเรียนการสอนและการอยู่อาศัย เช่น ปัญหาคอนกรีตเสื่อมสภาพ ปัญหาการทรุดตัวของ
อาคารทำให้เกิดการแตกร้าว ส่งผลกระทบต่อการรั่วซึมขณะเกิดฝนตก เป็นต้น การแก้ปัญหาการรั่วซึมมีหลายวิธี
ขึ้นอยู่กับสาเหตุและแนวทางแก้ไข ไม่ใช่เพียงแค่จัดทำระบบกันซึมเพียงอย่างเดียว อาจต้องรวมไปถึงการปรับปรุง
อาคารด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การจัดทำช่องทาง Service การจัดทำหลังคาคลุม การเพ่ิมพ้ืนที่และปรับทิศทางการ
ระบายน้ำ เพ่ือไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังขณะฝนตก ฯลฯ 
5. วัตถุประสงค ์:  

เพ่ือปรับปรุงอาคารที่ประสบปัญหาการรั่วซึมอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
มีความปลอดภัยและเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ใช้อาคาร 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ปรับปรุงอาคารเพื่อแก้ปัญหาการรั่วซึม       

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารเพื่อแก้ปัญหา

การรั่วซึม 

คะแนน 5 1 

 

2 3 5 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) :   ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารเพ่ือแก้ปัญหาการ
     รั่วซึม 

8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 ตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตข้อกำหนดฯ พร้อมประชุมจัดทำขอบเขตข้อกำหนดแล้วเสร็จ 

2 ขอบเขตข้อกำหนดรูปแบบรายการได้รับการอนุมัติ 

3 กระบวนการจัดจา้งฯ 

4 ควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงให้เป็นไปตามขอบเขตข้อกำหนดรูปแบบรายการ 

5 การตรวจการจ้างฯ 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 25,000,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 3)   
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนกิจการนักศึกษา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ที่ระดับคะแนน 300 ภายใน 4 ปี 
3.3  แนวทาง :  

4.16  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสม                     
มีสุนทรียศาสตร์ เพ่ือการดึงดูดผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาคมมหาวิทยาลัย 
และช่วยเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาผู้พิการ และนอกจากนี้ยังรวมถึงการมีความพร้อมทาง
กายภาพที่จะรองรับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น อาทิ กิจกรรมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนด้านการวิจัย กิจกรรมการจัดหารายได้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 เนื่องด้วยหอพักสุรนิเวศ 3 ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากอายุการใช้งานมานานมากกว่า 29 ปี  
จำเป็นต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อการพักอาศัย  และช่วยสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักศึกษา โดยดำเนินการปรับปรุงหอพักทั้งระบบ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างฐานราก 
และงานสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งระบบวิศวกรรมอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
และระบบสุขาภิบาล เป็นต้น และการจัดให้มีพื้นที่ส่งเสริมการเรียน (Learning Space) 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือปรับปรุงหอพักปัจจุบันที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพใหม่สามารถใช้การได้ดี  
2. เพ่ือให้หอพักนักศึกษาเหมาะแก่การพักอาศัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมการเรียนให้กับ

นักศึกษา 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักสุรนิเวศ 3       

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงซ่อมแซมหอพัก 

สุรนิเวศ 3  

คะแนน 5 1 2 3 5 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักสุรนิเวศ 3  
8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณารูปแบบรายการก่อสร้าง/ปรบัปรุง 

2 ออกแบบ ประมาณราคา จัดทำรายละเอียดรายการแบบก่อสร้าง/ปรับปรุง และเสนอจัดจ้าง 

3 การดำเนินการปรับปรุงหอพัก ควบคุมงาน และตรวจการจ้าง 

4 ตรวจรับงานและส่งมอบผู้ใช้งาน 

5 ความสำเร็จของงานได้ตามวัตถปุระสงค ์

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 25,000,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 4)   
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนกิจการนักศึกษา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ที่ระดับคะแนน 300 ภายใน 4 ปี 

3.3  แนวทาง :  
4.16  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสม                    

มีสุนทรียศาสตร์ เพ่ือการดึงดูดผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาคมมหาวิทยาลัย 
และช่วยเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาผู้พิการ และนอกจากนี้ยังรวมถึงการมีความพร้อมทาง
กายภาพที่จะรองรับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น อาทิ กิจกรรมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนด้านการวิจัย กิจกรรมการจัดหารายได้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 เนื่องด้วยหอพักสุรนิเวศ 4  ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากอายุการใช้งานมานานมากกว่า 29 ปี  
จำเป็นต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อการพักอาศัยและช่วยสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักศึกษา โดยดำเนินการปรับปรุงหอพักทั้งระบบ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างฐานราก 
และงานสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งระบบวิศวกรรมอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
และระบบสุขาภิบาล เป็นต้น และการจัดให้มีพื้นที่ส่งเสริมการเรียน (Learning Space) 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือปรับปรุงหอพักปัจจุบันที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพใหม่สามารถใช้การได้ดี 
2. เพ่ือให้หอพักนักศึกษาเหมาะแก่การพักอาศัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมการเรียนให้กับ

นักศึกษา 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักสุรนิเวศ 4       

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงซ่อมแซมหอพัก 

สุรนิเวศ 4  

คะแนน 5 1 2 3 5 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) : ระดบัความสำเร็จของการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักสุรนิเวศ 4  
8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณารูปแบบรายการก่อสร้าง/ปรบัปรุง 

2 ออกแบบ ประมาณราคา จัดทำรายละเอียดรายการแบบก่อสร้าง/ปรับปรุง และเสนอจัดจ้าง 

3 การดำเนินการปรับปรุงหอพักสรุนิเวศ 11 ควบคุมงาน และตรวจการจ้าง 

4 ตรวจรับงานและส่งมอบผู้ใช้งาน 

5 ความสำเร็จของงานได้ตามวัตถปุระสงค ์

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 25,000,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารบริการ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนกิจการนักศึกษา 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ที่ระดับคะแนน 300 ภายใน 4 ปี 
3.3  แนวทาง :  

4.16   ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสม                     
มีสุนทรียศาสตร์เพ่ือการดึงดูดผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาคมมหาวิทยาลัย และ
ช่วยเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาผู้พิการ และนอกจากนี้ยังรวมถึงการมีความพร้อมทาง
กายภาพที่จะรองรับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น อาทิ กิจกรรมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนด้านการวิจัย กิจกรรมการจัดหารายได้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 กลุ่มอาคารหอพักและอาคารบริการก่อสร้างขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยกำหนดแผนรับนักศึกษาปีละ 
3,930 คน และมีผลการรับนักศึกษา 4,700 คน สูงกว่าแผน 770 คน ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 16,580 คน  
หอพักนักศึกษารับนักศึกษาได้ทั้งหมด 8 ,550 คน โดยหอพักนักศึกษาได้บริหารจัดการหอพักที่มีอยู่เพ่ือให้
นักศึกษาได้เข้าพักให้มากที่สุด เช่น  การปรับจำนวนผู้ เข้าพักจากพัก 3 คนต่อห้องเป็นพัก 4 คนต่อห้อง          
เพ่ือช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  รวมถึงคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาทั้งด้านการใช้ชีวิต การเรียนและการพัฒนาตนเองในขณะที่เรียนในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มีจำนวน
นักศึกษาที่ต้องไปพักนอกมหาวิทยาลัย 8,030 คนตามลำดับ ในขณะเดียวกันหอพักนักศึกษาปัจจุบันบางส่วน
โครงสร้างอาคารได้ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถปรับปรุงให้มีสภาพดีได้ดังเดิม จึงมีความจำเป็นต้องสร้างหอพัก
ทดแทนหอพักดังกล่าวที่ไม่เหมาะแก่การพักอาศัยอีกต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือก่อสร้างหอพักนักศึกษาใหม่ทดแทนหอพักนักศึกษาปัจจุบันที่ไม่เหมาะแก่การพักอาศัย 
2. เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักศึกษาในขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักและอาคาร

บริการ 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพัก 

และอาคารบริการ  

คะแนน 5 1 2 3 5 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) : ระดับความสำเร็จของการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักและ
     อาคารบริการ  

8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณารูปแบบรายการก่อสร้าง เพือ่วางระบบฐานรากรองรับการ    

ก่อสร้างอาคาร 

2 จัดทำรายละเอียดรายการแบบก่อสร้าง และตรวจรับการก่อสรา้งแบบ Precast  

3 การตรวจสอบการผลิตระบบ Precast เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

4 มีการผลิตวัสดุ Precast ดำเนินการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

5 ตรวจรับงวดงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2564-2566 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขัน้ตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 71,454,100 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารสุรพัฒน์ 2 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนอาคารสถานที่ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  ระดับผลการประเมินตามเกณฑ์ของ SDGs เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
รับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon)  
และลดการเกิดขยะ (Zero Waste)  

3.3  แนวทาง :  
4.16  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสม                    

มีสุนทรียศาสตร์ เพ่ือการดึงดูดผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาคมมหาวิทยาลัย 
และช่วยเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาผู้พิการ และนอกจากนี้ยังรวมถึงการมีความพร้อมทาง
กายภาพที่จะรองรับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น อาทิ กิจกรรมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนด้านการวิจัย กิจกรรมการจัดหารายได้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 อาคารสุรพัฒน์ 2 เป็นอาคารที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 
โดยเฉพาะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในทุก ๆ ปี ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา นั้น อาคารดังกล่าวใช้
เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งมาพร้อมอาคาร ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานมาก ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในแต่ละปีจะมีการดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซม เป็นประจำทุกปี แต่ด้วยสภาพของ
เครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมานาน จึงไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพในการทำความเย็นให้เป็นไปตาม
มาตรฐานได้ กอปรกับเป็นเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าซึ่งอะไหล่ในการซ่อมแซมบางรายการเลิกผลิตไปแล้ว ทำให้มี
ความล่าช้าและลำบากในการจัดหาซ่อมแซมด้วย จึงเห็นควรเปลี่ยนเป็นเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
ในการทำความเย็นได้ตามมาตรฐาน และประหยัดพลังงาน เพ่ือรองรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์:  

เพื่อปรับปรุงและติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารสุรพัฒน์ 2 แบบรวมศูนย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ตัน  
ให้สามารถทำความเย็นได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคาร

สุรพัฒน์ 2 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด

ไม่น้อยกว่า 120 ตันความเยน็พร้อมรื้อถอน 

คะแนน 5 2 5 - - 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) : ระดับความสำเร็จของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 
     ไม่น้อยกว่า 120 ตันความเย็นพร้อมรื้อถอน 

8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 ดำเนินการสำรวจพืน้ที่ เตรียมสถานที่ติดตัง้ สถานที่จัดเก็บ และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ 

2 จัดทำข้อกำหนดโครงการ รูปแบบรายการ และประมาณราคา 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประชุม ดำเนินการจัดจ้าง 

4 ตรวจสอบคุณภาพงานตามข้อกำหนด เสนอพิจารณาขออนุมัติ 

5 ควบคุมงาน ตรวจรับ และส่งมอบงาน 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 4,500,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์หม้อแปลงสถานีไฟฟ้า 1 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนอาคารสถานที่ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  ระดับผลการประเมินตามเกณฑ์ของ SDGs เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
รับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon) และ
ลดการเกิดขยะ (Zero Waste)  

3.3  แนวทาง :  
4.16  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสม                       

มีสุนทรียศาสตร์ เพ่ือการดึงดูดผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาคมมหาวิทยาลัย 
และช่วยเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาผู้พิการ และนอกจากนี้ยังรวมถึงการมีความพร้อมทาง
กายภาพที่จะรองรับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น อาทิ กิจกรรมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนด้านการวิจัย กิจกรรมการจัดหารายได้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 เนื่องด้วยหม้อแปลงสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมีอายุใช้งานมานานเกิน 15 ปี ทำให้อุปกรณ์ภายใน      
หม้อแปลงเกิดการเสี่ยมสภาพตามอายุการใช้งาน จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาพร้อมกับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน
หม้อแปลงให้สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพและจะทำให้ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเกิดความเสถียรภาพ
มากยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค ์:  

  เพ่ือให้สถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยลดการเกิดกระแสไฟฟ้าดับฉุกเฉิน และระบบไฟฟ้ามีความเสถียรภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1 ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 



152 
 

7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : บำรุงรักษาอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟา้

พิกัด 115/22 kV ของสถานีไฟฟ้า 1 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการบำรุงรักษาอุปกรณ์หม้อแปลง

ไฟฟ้า 

คะแนน 5 2 5 - - 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) :  ระดับความสำเร็จของการบำรุงรักษาอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า 
8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ 

2 จัดทำข้อกำหนดโครงการ รูปแบบรายการ และประมาณราคา 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประชุม ดำเนินการจัดจ้าง 

4 ตรวจสอบคุณภาพงานตามข้อกำหนด เสนอพิจารณาขออนุมัติ 

5 ควบคุมงาน ตรวจรับ และส่งมอบงาน 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 780,000 บาท 



153 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงสถานีไฟฟ้า 1 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนอาคารสถานที่ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

 1.  ระดับผลการประเมินตามเกณฑ์ของ SDGs เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
รับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon) และ
ลดการเกิดขยะ (Zero Waste)  

3.3  แนวทาง :  
4.16  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสม                       

มีสุนทรียศาสตร์ เพ่ือการดึงดูดผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาคมมหาวิทยาลัย 
และช่วยเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาผู้พิการ และนอกจากนี้ยังรวมถึงการมีความพร้อมทาง
กายภาพที่จะรองรับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น อาทิ กิจกรรมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนด้านการวิจัย กิจกรรมการจัดหารายได้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 เนื่องด้วยหม้อแปลงสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมีอายุใช้งานมานานเกิน 15 ปี ทำให้อุปกรณ์ภายใน       

หม้อแปลงเกิดการเสี่ยมสภาพตามอายุการใช้งาน จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาพร้อมกับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน
หม้อแปลงให้สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพและจะทำให้ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเกิดความเสถียรภาพ
มากยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค ์:  

  เพ่ือให้สถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัย ลดสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าดับฉุกเฉิน และระบบไฟฟ้ามีความ
เสถียรภาพยิ่งขึ้น 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟา้

พิกัด 115/22 KV ของสถานีไฟฟ้า 1 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อ

แปลงไฟฟ้าพิกัด 115/22 KV ของสถานีไฟฟ้า 1  

คะแนน 5 2 5 - - 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) : ระดับความสำเร็จของการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลง
     ไฟฟ้าพิกัด 115/22 KV ของสถานีไฟฟ้า 1  

8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 ดำเนินการตรวจสอบและตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย 

2 จัดทำข้อกำหนดโครงการ รูปแบบรายการ และประมาณราคา 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประชุม ดำเนินการจัดจ้าง 

4 ตรวจสอบคุณภาพงานตามข้อกำหนด เสนอพิจารณาขออนุมัติ 

5 ควบคุมงาน ตรวจรับ และส่งมอบงาน 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :  2,700,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคารบริหารและ 
 อาคารบรรณสาร 1 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนอาคารสถานที่ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. ระดับผลการประเมินตามเกณฑ์ของ SDGs เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
รับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon) และ
ลดการเกิดขยะ (Zero Waste)  

3.3  แนวทาง :  
4.16   ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสม มี

สุนทรียศาสตร์ เพ่ือการดึงดูดผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาคมมหาวิทยาลัย และ
ช่วยเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาผู้พิการ และนอกจากนี้ยังรวมถึงการมีความพร้อมทาง
กายภาพที่จะรองรับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น อาทิ กิจกรรมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนด้านการวิจัย กิจกรรมการจัดหารายได้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
ด้วยอาคารบริหาร และอาคารบรรณสาร 1 ไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับรองรับการใช้งานกรณี

เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าดับฉุกเฉิน จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารองรับการเรียน การสอน และการประชุม
ออนไลน์ เพ่ือความมั่นคงและเสถียรภาพระบบไฟฟ้ายิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือลดสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าดับ 
2. เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีความม่ันคงและเสถียรภาพ 
3. เพ่ือให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าแรงสูง 
4. เพ่ือให้มีความปลอดภัยในการใช้อาคาร 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา้สำรองขนาด

ไม่น้อยกว่า 200 kW รวม ATS พร้อมตู้ครอบเก็บเสียง

รวมถึงอุปกรณ์ประกอบครบชุด 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สำรองอาคารบริหารและบรรณสาร 1  

คะแนน 5 2 5 - - 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) : ระดับความสำเร็จของการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
     อาคารบริหารและบรรณสาร 1  

8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์พื้นที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 

2 จัดทำข้อกำหนดโครงการ รูปแบบรายการ และประมาณราคา 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประชุม ดำเนินการจัดจ้าง 

4 ตรวจสอบคุณภาพงานตามข้อกำหนด เสนอพิจารณาขออนุมัติ 

5 ควบคุมงาน ตรวจรับ และส่งมอบงาน 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 4,400,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธงและลานสัญลักษณ์สถาน (ระยะที่ 1) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนอาคารสถานที่ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1.  ระดับผลการประเมินตามเกณฑ์ของ SDGs เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ 
รับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon) 
และลดการเกิดขยะ (Zero Waste) 

3.3  แนวทาง :  
4.16  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสม                      

มีสุนทรียศาสตร์ เพ่ือการดึงดูดผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาคมมหาวิทยาลัย 
และช่วยเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาผู้พิการ และนอกจากนี้ยังรวมถึงการมีความพร้อมทาง
กายภาพที่จะรองรับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น อาทิ กิจกรรมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนด้านการวิจัย กิจกรรมการจัดหารายได้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ  เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่ดี น่าอยู่ น่าอาศัยในสถานศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงาน ทั้งยังส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร สร้างความผูกพัน
เกิดทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีแรงจูงใจในการมีกิจกรรม การพักผ่อน สันทนาการต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยด้วยความสุข เกิดบรรยากาศที่ดีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนและการทำงาน 
โดยบริเวณลานสัญลักษณ์สถาน เสาธง เป็นพ้ืนที่ของการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่สำคัญ  เนื่องจาก 
เป็นจุดสังเกต และเป็นที่ตั้งของสัญลักษณ์สถานที่ (ย่าโม) ที่นักศึกษาและบุคลากรเคารพสักการะ แต่ในปัจจุบัน
พ้ืนที่ดังกล่าวต้องการการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิมระดับการดึงดูดของผู้คนที่จะมาใช้งาน  ทั้งด้านทัศนียภาพ 
ด้านภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามเหมาะสมในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  และเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย 
ให้สามารถเป็นจุดออกกำลังกายและพักผ่อน 
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5. วัตถุประสงค ์:  
1.  เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เสริมสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาศึกษา มีความสุขในการทำงาน 
2.  เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ของพ้ืนที่เป็นจุดออกกำลังกาย พักผ่อน และสันทนาการ 
3.  เพ่ือดำเนินการให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร Delight : มีความสุขในการทำงาน ผ่อนคลาย มีรอยยิ้ม 

ในการทำงาน และมีบรรยากาศท่ีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์  
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธงและ

ลานสัญลักษณ์สถาน 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธง

และลานสัญลักษณ์สถาน 

คะแนน 5 1 2 3 5 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) :   ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธงและ
     ลานสัญลักษณ์สถาน 

8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 ดำเนินการสำรวจพืน้ที่ พนัธุ์ไม้เดิม สภาพดนิ ระดับความลาดชนั 

2 จัดทำข้อกำหนดโครงการ รูปแบบรายการ ประมาณราคา 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประชุม ดำเนินการจัดจ้าง 

4 ตรวจสอบการก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพงาน ตามข้อกำหนด 

5 ดำเนินการตรวจรบั ส่งมอบงาน 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 1,900,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงขยายช่องจราจรซุ้มประตูศรีธงชัย ถนนมหาวิทยาลัย 2 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส่วนอาคารสถานที่ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
 1. ระดับผลการประเมินตามเกณฑ์ของ SDGs เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

รับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon)  
และลดการเกิดขยะ (Zero Waste)  

3.3  แนวทาง :  
4.16  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสม                        

มีสุนทรียศาสตร์ เพ่ือการดึงดูดผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาคมมหาวิทยาลัย 
และช่วยเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาผู้พิการ และนอกจากนี้ยังรวมถึงการมีความพร้อมทาง
กายภาพที่จะรองรับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น อาทิ กิจกรรมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนด้านการวิจัย กิจกรรมการจัดหารายได้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 การปรับขยายขนาดช่องจราจรให้สามารถรองรับปริมาณยานพาหนะที่ใช้เส้นทางเพ่ือผ่านเข้า -ออก  
ทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงและซ่อมแซมสภาพพ้ืนผิวการจราจร  
และขยายขนาดของซุ้มโครงสร้างเหล็กซึ่งมีสภาพทรุดโทรมให้เกิดทัศนียภาพที่ดีต่อผู้ใช้เส้นทางเข้า-ออก  
และสอดคล้องต่อการตรวจสอบผู้ใช้เส้นทางเข้า-ออก บริเวณซุ้มประตูศรีธงชัย 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่ดีต่อผู้ใช้เส้นทาง 
2. เพ่ือขยายขนาดเส้นทางเข้า-ออก เพิ่มการรองรับปริมาณยานพาหนะ และการเบี่ยงเส้นทางการจราจร

ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ก่อนเข้า-ออกบริเวณซุ้มประต ู
3. เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรให้สอดคล้องต่อการตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก บริเวณซุ้มประตู 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ปรับปรุงขยายช่องจราจรซุ้มประตู    

ศรีธงชัย  

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงขยายช่องจราจร     

ซุ้มประตูศรีธงชัย 

คะแนน 5 1 2 3 5 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงขยายช่องจราจรซุ้มประตู 
     ศรีธงชัย 

8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 แต่งตั้งและดำเนินการ โดยคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดทำรูปแบบ 

2 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำเกณฑ์กำหนดราคากลางและประมาณราคา 

3 คณะกรรมการจัดจ้างดำเนนิการจัดจ้าง 

4 ตรวจรับงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน 

5 สรุปผลการดำเนนิงานการปรบัปรุงขยายช่องจราจรซุ้มประตูศรีธงชัย 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 1,600,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคฟาร์มมหาวิทยาลัย 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result) 

1. ระดับผลการประเมินตามเกณฑ์ของ SDGs เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
รับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon)  
และลดการเกิดขยะ (Zero Waste)    

3.3  แนวทาง :  
4.16  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสม                    

มีสุนทรียศาสตร์ เพ่ือการดึงดูดผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาคมมหาวิทยาลัย 
และช่วยเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาผู้พิการ และนอกจากนี้ยังรวมถึงการมีความพร้อมทาง
กายภาพที่จะรองรับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น อาทิ กิจกรรมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนด้านการวิจัย กิจกรรมการจัดหารายได้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ฟาร์มมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งขึ้นเมื่อ      
ปี  พ .ศ . 2536 เป็ นหน่ วยงานปฏิบั ติการด้ านการสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิ บัติ การด้ าน
เทคโนโลยีการเกษตร มาตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยฟาร์มมหาวิทยาลัยได้พัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค และทักษะ     
ที่จำเป็นและสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการ       
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการสร้างทักษะแห่งความเป็นเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills) จวบจนปัจจุบัน     
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่มีการเสื่อมโทรมไปตามเวลาและการใช้งาน ทำให้เป็นปัญหาต่อการให้บริการพอสมควร 
อย่างไรก็ตามฟาร์มมหาวิทยาลัยได้พยายามปรับปรุง ปรับแปลง และซ่อมบำรุงให้สามารถดำเนินงานในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายละมีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้สภาวะข้อจำกัด ดังนั้น  เพ่ือให้
ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการ "ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคฟาร์มมหาวิทยาลัย" ขึ้น                 
เพ่ือสนองตอบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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5. วัตถุประสงค ์:  
1. เพ่ือพัฒนาอาคารปฏิบัติการของฟาร์มมหาวิทยาลัยรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ  

ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ืออำนวยต่อการสร้างผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม 

2. เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของฟาร์มมหาวิทยาลัยรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ  
ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ปรับปรุงอาคารและสาธารณูปโภค

ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารและระบบ

สาธารณปูโภคฟาร์มมหาวิทยาลยั 

คะแนน 5 1 2 3 5 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารและระบบ 
     สาธารณูปโภคฟาร์มมหาวิทยาลัย 

8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 ประสานส่วนอาคารและสถานทีเ่พื่อออกแบบก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคาร และระบบ

สาธารณปูโภค และประสานงานส่วนพัสดุเพื่อเตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

2 จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคฟาร์ม

มหาวิทยาลยั 1 รายการ 

3 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการติดตามการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตาม

กำหนดการของแผนงาน 

4 ติดตามการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และติดตั้งหรือก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคให้แล้ว

เสร็จตามกำหนดเวลา 

5 สรุปผลการดำเนนิการก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณปูโภคฟาร์มมหาวิทยาลยั 
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8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 14,837,800 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการประชุมร่วม (Retreat) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1. ระดับคะแนนผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับ AA  

3.3 แนวทาง :  
4.17  ปรับโครงสร้างระบบการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

(Good University Governance) โดยการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล และส่วน
พัฒนาระบบบริหาร เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส และสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ 

4. หลักการและเหตุผล : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย       
มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่สามารถดำเนินการได้โดยอิสระในการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง
เพ่ือความคล่องตัวและมีเสรีภาพทางวิชาการโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่การจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยซึ่ งถือเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย ได้ทำหน้าที่กำหนดและกำกับ
นโยบายเพ่ือให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่าง      
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสภาผู้กำกับที่พิทั กษ์ 
ธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล เพ่ือให้การบริหารมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
อยู่ในครรลองของการบริหารจัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  เพ่ือให้กรรมการ            
สภามหาวิทยาลัย กรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับหัวหน้าสาขาวิชา 
หัวหน้าส่วนขึ้นไป ได้มีโอกาสทำความเข้าใจร่วมกันในประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอันจะ
นำมาสู่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
สุรนารีในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดการประชุมร่วม 
(Retreat) ระหว่างกลุ่มบุคคลดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้งในยุคปัจจุบันและ      
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ยุคอนาคตท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และพลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแนวทาง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับ
ประชาคมโลก โดยการประชุมประกอบด้วย การประชุมวิชาการและหรือเสวนาวิชาการกับวิทยากรในประเทศ
หรือต่างประเทศ การประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งการประชุมเพ่ือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นวาระเชิงนโยบาย     
ที่สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องการให้มีการนำเสนอในปีต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยทั้งในยุคปัจจุบันและยุคอนาคตท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์และพลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลง 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยและ              
สภามหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือพิจารณากำหนดประเด็นวาระเชิงนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องการ 
ให้มีการนำเสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 

4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ระบบบริหารและการจัดการของ

มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการประชมุร่วม (Retreat) 

มหาวิทยาลยั 

คะแนน 5 2 3 4 5 

2. ประเด็นเร่ืองเชิงนโยบาย ร้อยละ 100 50 50 - - 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone  :  ระดับความสำเร็จของการประชุมร่วม (Retreat) มหาวิทยาลัย 
8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 วางแผนและจัดทำกรอบการดำเนินงาน 

2 จัดเตรียมการประชุม และจัดทำเอกสารประกอบการประชุมร่วม (Retreat) 

3 จัดประชุมร่วม (Retreat) 

4 รวบรวมข้อมูลจากการประชุม เพื่อกำหนดประเด็นเร่ืองเชิงนโยบาย แนวทางการดำเนนิงานของ

มหาวิทยาลยัที่เชื่อมโยงกบัเป้าหมายของอธิการบดี และนำไปสู่การกำหนดกรอบการประเมิน     

ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (SUT Scorecard)  

5 จัดทำรายงานสรุปการประชุมรว่ม (Retreat) และเผยแพร ่

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 720,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  หน่วยตรวจสอบภายใน 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

 1.  ระดับคะแนนผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับ AA 
3.3  แนวทาง :  

4.19  เสริมสร้างความเข้มแข็งและให้ความสำคัญกับกระบวนการต รวจสอบภายใน  
(Internal Audit) การบริหารความเสี่ ยง (Risk Management) และการกำกับการ
ปฏิบัติการ (Compliance) 

4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21 กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี พ.ศ. 2533 กอปรกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุม (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ. 2564 จึงออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.  2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการแต่งตั้งจาก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 วาระการดำรงตำแหน่ง 
3 ปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรือ
อธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้ระบบงาน การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องกับหลัก    
ธรรมมาภิบาล เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสามารถให้คำแนะนำเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดความผิดพลาด 
ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงจัดให้มีโครงการเยี่ยมชม
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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5. วัตถุประสงค ์:  
1. เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อ สภา 

มหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดีในประเด็นที่มีนัยสำคัญ โดยมุ่งประโยชน์แก่การบริหารมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย    

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : ระบบการบริหารและการจัดการของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

คะแนน 5 1 2 4 5 

2. จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสีุรนารี 

คร้ัง 1 - 1 - - 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone (ถ้ามี) : ระดับความสำเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ 
     ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 ประสาน วางแผน เพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงาน 

2 จัดเตรียมกิจกรรม และจัดทำเอกสารประกอบการเยี่ยมชม 

3 จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

4 รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อหน่วยงานตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

5 จัดทำรายงานสรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารเพื่อสัง่การไปยงัผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการ 

ในส่วนที่เก่ียวข้อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
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8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 54,400 บาท 
 

 

 



 
 
 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมขีดความสามารถ 
ของโรงพยาบาล มทส. โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรม 
ที่เกิดจากความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี 

ของประชาชนและชุมชน  
(Healthcare Research & Innovation) 

 
 
 
 
 



 
 
 

แผนงานหลัก 
ส่งเสริมขีดความสามารถของ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าภาพร่วม :  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 
3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมขีดความสามารถของโรงพยาบาล มทส. โดยใช้งานวิจัย
และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและชุมชน 
(Healthcare Research & Innovation) 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1.  มีความพร้อมในการจัดการศึกษาทางด้านแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับชั้นคลินิก 

3.3 แนวทาง :  
5.1 สนับสนุนการกำหนดโจทย์สำหรับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกั บ

โรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในระดับคลินิก การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่
นครชัยบุรินทร์ อาทิ การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาช่วยสนับสนุนการดำรงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น และการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการทางการแพทย์ในมิติต่าง ๆ 

4. หลักการและเหตุผล : 
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก่อตั้งขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนแพทย์            
ทั้งภาพรวมของประเทศและความเหลื่อมล้ำของภูมิภาค โดยประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่         
15 ธันวาคม 2536  เพื่อการผลิตแพทย์เพ่ิมสู่ภูมิภาค โดยการเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรแพทย์ของ สวพ.     
มีความล่าช้าจากสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำของประเทศและขาดแหล่งเรียนรู้ทางคลินิกจนกระทั่งได้รับความ
ร่วมมือจากโรงพยาบาลที่มีความพร้อมของ กสธ. ในเขตพ้ืนที่  จึงสามารถเปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกจำนวน  
48 คน ในปีการศึกษา 2549 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ร่วมกับ กสธ. โดยมี
ปณิธานในการผลิตแพทย์เพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนแบบองค์รวมในเขตพ้ืนที่ “นครชัยบุรินทร์” ได้แก่ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ปัจจุบันมีนักศึกษาจบไปแล้ว 9 รุ่น จำนวน 583 คน 
 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการให้บริการทางการแพทย์มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2553  โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข” และยกระดับเป็น “โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ในเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยเปิดให้บริการผู้ป่วยในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
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ครอบคลุมถึงเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นอกเหนือจากการให้บริการทางสุขภาพแล้ว โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังมีพันธกิจสำคัญในการร่วมผลิตบัณฑิตและเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ของบัณฑิต
และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ โดยโรงพยาบาลได้รับการรับรองเพ่ือเป็นโรงพยาบาลหลัก/สถานฝึกปฏิบัติ
ทางคลินิกหลัก และได้จัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิกตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 
 แพทย์ประจำบ้านเป็นลำดับขั้นหนึ่งของการศึกษาหลังปริญญาของแพทยศาสตรศึกษา แพทย์ประจำบ้าน
เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแล้วและกำลังปฏิบัติงานด้านการแพทย์เฉพาะทางภายใต้การควบคุม
ของอาจารย์แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในโรงเรียนแพทย์หรือ
โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์การศึกษาของแพทย์ประจำบ้านต่าง ๆ การศึกษาในระดับแพทย์ประจำบ้านมักต้องผ่าน
การเป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะหรือแพทย์ใช้ทุน (Internship) มาก่อน หรืออาจผนวกระยะของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ
เป็นชั้นปีแรกของการศึกษาระดับแพทย์ประจำบ้านก็ได้ หลังจากการศึกษาระดับนี้แล้วผู้เรียนมักศึกษาต่อเป็น
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (fellowship) เพ่ือศึกษาการแพทย์เฉพาะทางย่อยต่อไป 
 แม้ว่าโรงเรียนแพทย์จะได้สอนแพทย์ให้รู้กว้างขวางเกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์ทั่วไป ทักษะทางคลินิก
พ้ืนฐาน และประสบการณ์ทางการแพทย์ก็ตาม แต่การศึกษาของแพทย์ประจำบ้านนี้จะฝึกในเชิงลึกเกี่ยวกับ
การแพทย์เฉพาะทาง อันได้แก่ วิสัญญีวิทยา อายุรศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู รังสีวิทยา ศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นิติเวชศาสตร์ พยาธิวิทยา ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ เป็นต้น 
หลักสูตรในประเทศไทยของแพทย์ประจำบ้านนั้นโดยทั่วไปมักมีระยะเวลาประมาณ 3-5 ปีตามแต่ละสถาบันและ
แต่ละสาขาวิชา หลังจากนั้นต้องเข้าสอบเพ่ือรับวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากราชวิทยาลัยต่าง ๆ ตามสาขาของแพทย์เฉพาะทางนั้น 
 การเปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสอดคล้องแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13      
ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ข้อที่ 5. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมขีดความสามารถของโรงพยาบาล 
มทส. โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและชุมชน 
(Healthcare Research & Innovation)  ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปี 2565-2568 
ด้านการจัดการศึกษา เป้าประสงค์ที่ 2. การเปิดการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งนอกจากจะเป็นการผลิตบัณฑิต
และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์แล้ว การเปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสนับสนุนภารกิจการรักษาพยาบาลและการเรียนการสอน
ระดับชั้นคลินิกอีกด้วย 
 โครงการเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเป็นการดำเนินการเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาออร์โธปิดิกส์ และสาขาศัลยศาสตร์ โดยประกอบด้วย  

1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการขอรับรองหลักสูตร  
2. การพัฒนาคณาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  
3. การสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันพ่ีเลี้ยง 
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5. วัตถุประสงค ์:  
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 
2. เพ่ือพัฒนาคณาจารย์ในการเป็นเป็นอาจารย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันพ่ีเลี้ยง 

6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : พัฒนาหลกัสูตรแพทย์ประจำบา้น 

เพื่อเสนอขอการรับรอง  

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนสาขาวิชาที่มีความพร้อมและเสนอขอการรับรอง

หลักสูตรแพทย์ประจำบา้น 

สาขา 3 - - - 3 

2. จำนวนสถาบันที่ตอบรับเปน็พี่เลี้ยง สถาบนั 3 - 3 - - 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 200,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมขีดความสามารถของโรงพยาบาล มทส. โดยใช้งานวิจัย

และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและชุมชน 
(Healthcare Research & Innovation) 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1.  มีความพร้อมในการจัดการศึกษาทางด้านแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับชั้นคลินิก 

3.3 แนวทาง :  
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรและระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยที่มี อาทิ  

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือระบบต่าง ๆ เพ่ือการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
รวมทั้งการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสี
รักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (BNCT) โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ (DIGITECH) และส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหางบประมาณ
จากภายนอกเพ่ือใช้สำหรับการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาล เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 การจัดสรรเครื่องมือแพทย์ให้มีความพร้อมสำหรับโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 250 เตียง และ
รองรับการขยายบริการ 300 เตียงในปี 2566 เพ่ิมศักยภาพการรักษาโรคซับซ้อน รวมทั้งผู้ป่วยระดับตติยภูมิและ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีจำนวนมากขึ้นจากการเพ่ิมของสัดส่วนประชากรสูงอายุ และโรงพยาบาล มทส. ร่วมวางแผน
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยใน (IPD) เตียงกลาง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือลดความแออัดของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทำความ
ร่วมมือวางแผนพัฒนาการรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่โซน 5 จังหวัดนครราชสีมา และทำความ
ร่วมมือวางแผนพัฒนาการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครชัยบุรินทร์ และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนที่รอคิวผ่าตัดได้เข้ารับบริการได้ทันท่วงที ลดอัตราการเสียชีวิตระหว่างรอคอยการรักษา และ
เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้เข้ารับบริการที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยและเป็นศูนย์กลางการรักษาโรค
ระดับตติยภูมิ (Excellence Center) 
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2. เพ่ือเป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา 
3. เพ่ือเป็นแหล่งวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลินิก และงานวิจัยประยุกต์ เสริมสร้างองค์ความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประเทศชาติ 
6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
แผนปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้าน

สาธารณสุข 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยและ

ใช้เทคโนโลย ี

คะแนน 5 2 3 4 5 

2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ คน 600,000 180,000 180,000 120,000 120,000 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ

ให้บริการ 

ร้อยละ 85 - - - 85 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยี 
8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จัดทำราคากลาง 

2 ส่งใบขอให้จัดหาไปยังส่วนพสัดมุหาวิทยาลยั 

3 ประกาศเชิญชวนและประกวดราคา 

4 ทำสัญญาซื้อให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 

5 ส่งมอบและตดิตั้งครุภัณฑ์แล้วภายในไตรมาสที่ 3 

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 77,325,900 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงอาคารเพ่ือขยายบริการสนับสนุนการเรียนการสอนชั้นคลินิก 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมขีดความสามารถของโรงพยาบาล มทส. โดยใช้งานวิจัย

และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและชุมชน 
(Healthcare Research & Innovation) 

 3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
1.  มีความพร้อมในการจัดการศึกษาทางด้านแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับชั้นคลินิก 

3.3 แนวทาง :  
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรและระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยที่มี อาทิ  

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือระบบต่าง ๆ เพ่ือการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
รวมทั้งการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสี
รักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (BNCT) โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ (DIGITECH) และส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหางบประมาณ
จากภายนอกเพ่ือใช้สำหรับการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาล เป็นต้น 

4. หลักการและเหตุผล : 
 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเพ่ือการ
เรียนการสอนนักศึกษาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเริ่มก่อตั้งอาคารโรงพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
โดยในปัจจุบันมีอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการแล้วจำนวน 9 อาคาร ปัจจุบันเริ่มมีผู้รับบริการทั้ง
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจำนวนมากข้ึน ซึ่งมีผู้ป่วยนอกในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาเข้ามารับการรักษาเพ่ิมขึ้นจำนวนมาก 
ซึ่งมีนักศึกษาแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้ามาฝึกงานเพ่ิมจำนวนมาก จำเป็นต้องปรับปรุงระบบ 
ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานโรงเรียนแพทย์เพ่ือรองรับนักศึกษาแพทย์ที่จะเข้ามาฝึกการเรียนที่โรงพยาบาล พร้อมขยาย
บริการการเรียนการสอนรองรับการให้บริการ และขยายบริการเพ่ือรองรับผู้ป่วยโรค Covid 19 ที่เข้ามารับบริการ
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 
5. วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้การเรียนการสอนของ
นักศึกษาแพทย์ งานวิจัยทางการแพทย์และให้บริการทางการแพทย์ 

2. เพ่ือขยายบริการการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นคลินิกสำหรับนักเรียนแพทย์ ทันตแพทย์และพยาบาล 
3. เพ่ือขยายบริการรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางอากาศ Covid 19 
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6. ระยะเวลาโครงการ :  1  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : มีความพรอ้มด้านสถานที่ เพื่อให้มี

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากข้ึนและรองรับการสอนนักศึกษา

แพทย์และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 

     

ตัวชี้วัด :       

1. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารเพื่อขยาย

บริการสนบัสนนุการเรียนการสอนชั้นคลนิิก 

คะแนน 5 1 2 3 5 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารเพ่ือขยายบริการสนับสนุน 
 การเรียนการสอนชั้นคลินิก 
8.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 สามารถจัดหาผู้รับจ้างพร้อมเซ็นสัญญาก่อสร้างไดต้ามแผน 

2 ผู้รับจ้างสามารถดำเนนิการก่อสร้างและสง่มอบงวดงานที่ 1 ได ้

3 ผู้รับจ้างสามารถดำเนนิการก่อสร้างและสง่มอบงานงวดที่ 2 ได ้

4 ผู้รับจ้างสามารถดำเนนิการก่อสร้างและสง่มอบงานงวดที่ 3 ได ้

5 ผู้รับจ้างสามารถดำเนนิการก่อสร้างและสง่มอบงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ได ้

8.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 

ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

1-3 

ขั้นตอน 

1-4 

ขั้นตอน 

1-5 

9. แผนการปฏิบตัิงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

10. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 35,354,000 บาท 



 
 
 

  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6 
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษา 

และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
(Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE)  

เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แผนงานหลัก 
ส่งเสริมการสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  1.  เพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน    
         (Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้าง   
         ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  
  3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. ความพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพนักศึกษา CWIE เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
2. นักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน CWIE เพ่ิมมากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 
3.3  แนวทาง :  

6.1 จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษารับรู้ เข้าใจ
หลักการ มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
ไปตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยจูงใจสถานประกอบการที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมออกแบบ 
(Co-design)  

6.13 พัฒนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ เข้าถึง และพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อน   
CWIE ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตาม CWIE Platform ของกระทรวง 
อว. ที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจ CWIE เพ่ือสร้างการยอมรับ และร่วมอุดมการณ ์

4. หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พัฒนาแพลตฟอร์มกลางภายใต้ชื่อ 
“การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work- Integrated 
Education) หรือ CWIE” ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีมติเห็นชอบให้ขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม
ดังกล่าวให้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยนำไปใช้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยรายละเอียด
แนวปฏิบัติการดำเนินงานที่ปรากฏในเกณฑ์ CWIE ดังกล่าว มีการเพิ่มสาระสำคัญบางประเด็นเข้ามาจากรูปแบบ
สหกิจศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ใช้อยู่ และได้สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ       
ได้บรรจุหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)  ในการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี โดยมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  ได้ดำเนินการสหกิจศึกษาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ   
ทำให้ในอนาคตอาจเกิดการแข่งขันในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของแต่ละสถาบันมากข้ึน 
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แม้ว่าหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะประสบความสำเร็จในระดับสูงก็ตาม     
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษาหรือ      
พ่ีเลี้ยงนั้นได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังมีข้อควรปรับปรุงที่เป็นปัญหา
ซ้ำซ้อน และมีค่าระดับคะแนนความพึงพอใจต่ำในการประเมิน อาทิ นักศึกษาไม่มีความมั่นใจในตนเอง ปัญหา
ทักษะในการสื่อสาร ทั้งพูด ฟังและเขียน ขาดความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ขาดทักษะการวางแผนและ
การจัดการที่ดี ทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นต้น การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงาน 
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาอาชีพให้นักศึกษาและทำให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้น       
โดยการเตรียมความพร้อมนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็น
หลักในการพัฒนาทั้งปวง 

ในการนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาและคณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพและการพัฒนาบัณฑิตให้เป็น
บัณฑิตพึงประสงค์มากขึ้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพนักศึกษาคณจารย์และผู้เกี่ยวข้องขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ :  

1.  เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้ตัวเองเก่ียวกับความรู้ความสามารถในทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน 
2.  เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ให้ได้

มาตรฐาน 
3. เพ่ือช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้งานทำมากข้ึน 

6. ระยะเวลาโครงการ :  5  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนา

คุณสมบัติพึงประสงค์ของนักศึกษา 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นกัศึกษามีทักษะที่จำเป็น

เพื่อเป็นบัณฑิตที่เปน็ที่ต้องการของตลาด 

กิจกรรม 

 

2 - - 1 1 

2. ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดับ 4 - - - 4 

เป้าหมายโครงการ : การพัฒนาคณาจารย์ให้ได้ตามมาตรฐาน

ด้านสหกิจศึกษา 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา คน 80 - - 80 - 

2. ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดับ 4 - - 4 - 
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8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :  270,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน       
  (Cooperative and Work - Integrated Education, CWIE) ในระดับนานาชาติ 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  1.  เพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน    
         (Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้าง   
         ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  

1. จำนวนความร่วมมือด้าน CWIE ที่เอกชนและ/หรือกระทรวง อว. และ/หรือแหล่งทุน
ภายนอกร่วมสนับสนุนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

3.3  แนวทาง :  
6.3 แสวงหาและยกระดับความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาพันธมิตรด้าน CWIE ในต่างประเทศ 

โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งด้าน CWIE ที่เป็นสมาชิกของสมาคมสหกิจศึกษา
โลก (World Association for Cooperative Education, WACE) เพ่ือจัดหางาน CWIE 
นานาชาติที่มีคุณภาพให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

4. หลักการและเหตุผล : 
 การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-
Integrated Education, CWIE) ในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้มีความพร้อมมากข้ึนสำหรับ
การทำงานในอนาคต รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในด้านต่าง ๆ รวมถึงเพ่ิม
จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound-Outbound ของมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-
Integrated Education, CWIE) ในระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือพัฒนาและขยายความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพของ มทส. กับมหาวิทยาลัย และ/หรือหน่วยงานในต่างประเทศ รวมทั้ งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ในการร่วมงานกับชาวต่างชาติผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และ/หรือหน่วยงาน
ในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะของตนเอง ผ่านการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) ในระดับ
นานาชาติ 
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5. วัตถุประสงค ์:  
เพ่ือยกระดับความร่วมมือระดับนานาชาติให้เพ่ิมข้ึน และมีผลงานเป็นรูปธรรม 

6. ระยะเวลาโครงการ :  5  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : การสนบัสนุนและพัฒนาดา้น CWIE       

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชงิ

บูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-

Integrated Education, CWIE) กับมหาวิทยาลัย และ/

หรือสถานประกอบการในต่างประเทศ 

แห่ง 1 - - - 1 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :  60,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Continuing    
  Competency Development, CCD  

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1.  เพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน    
     (Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้าง   
     ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

3.2 ผลลัพธ์ (Key Result)  
 1. ความพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพนักศึกษา CWIE เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
3.3 แนวทาง :  

6.7  สนับสนุนให้มีระบบติดตามการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลัพธ์ของการเรียนรู้        
ที่กำหนด เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน CWIE รวมทั้งใช้
กระบวนการวิเคราะห์สะท้อนคิด  (Reflection) ในการพัฒนานักศึกษา CWIE เพ่ือ
ตอบสนองแนวปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการจัด CWIE ของกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

4. หลักการและเหตุผล : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาอย่างมาก นักศึกษา
ก่อนจบออกไปปฏิบัติงานจะต้องมีความพร้อมครบทั้งความรู้วิชาชีพและสมรรถนะที่จำเป็น ซึ่ง มทส. มีนโยบาย
ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างเสริมแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการให้แก่
นักศึกษา จึงมีหลายส่วนงานที่ร่วมมือกันพัฒนานักศึกษา อาทิ สำนักวิชา ส่วนกิจการนักศึกษา SEDA เป็นต้น 
จากการประเมินโดยสถานประกอบการ (พนักงานพ่ีเลี้ยง) บน 35 ตัวชี้วัด ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลัง
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาพบว่านักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานมีความพร้อมเฉลี่ยประมาณ 77% ในทุกตัวชี้วัด        
เมื่อเทียบกับความคาดหวังของสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 94 ของนักศึกษารู้สึกว่ามีทักษะที่
ยังไม่เพียงพอและต้องการเพ่ิมทักษะที่จำเป็นของตนเองในการไปปฏิบัติงาน 
 การที่นักศึกษายังมีความพร้อมไม่เพียงพอตามความคาดหวังของสถานประกอบการ สาเหตุหนึ่งเพราะ
การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา            
มีจำนวนน้อยและระยะเวลาสั้นเกินกว่าที่นักศึกษาจะพัฒนาตนเองจนเกิดเป็นทักษะหรือความเชี่ยวชาญได้ทัน  
ดังนั้น ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จึงได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เรียกว่า 
“การพัฒนาสมรรถนะแบบต่อเนื่อง (Continuing Competency Development: CCD)” เพ่ือใช้เตรียมความ
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พร้อมแก่นั กศึกษา โดยอิงแนวคิดจาก  “การพัฒนาวิชาชีพแบบต่อเนื่ อง (Continuing Professional 
Development: CPD)” ที่สภาวิชาชีพต่างๆ ใช้ในการพัฒนาทักษะของบุคลากรในสายวิชาชีพ กระบวนการ 
CCD จะดึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ คณาจารย์ สถานประกอบการ ศิษย์เก่า นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปเข้ามา
เป็นโค้ช (Coach) โดยมีหัวข้อฝึกอบรมบรรจุไว้บนฐานข้อมูล Course Store หัวข้อฝึกอบรมอาจเป็นเรื่อง        
ที่สถานประกอบการต้องการ เรื่องที่สาขาวิชาต้องการ หรือเรื่องที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาจะประเมินตนเอง
ด้วยแบบทดสอบมาตรฐานเพ่ือให้ทราบว่ายังขาดหรือต้องการพัฒนาทักษะด้านใดเพ่ิม จากนั้นสมัครเข้าอบรมใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ เก็บสะสมชั่วโมงในระบบ Credit Bank สร้างเป็น Student Profile ด้วยระบบ CCD 
นี้นักศึกษาจึงสามารถเข้าสู่กระบวนการได้ตั้งแต่แรกเข้า (ชั้นปีที่ 1) มีเวลาเพียงพอในการพัฒนาตนเอง 
นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถใช้ระบบในการ Matching ตนเองเข้ากับความต้องการของสถานประกอบการ   
ที่สนใจ ช่วยให้นักศึกษาทราบแต่เนิ่นและมีเวลาเตรียมตัวให้พร้อมและตรงความต้องการ  ในฝั่งสถาน
ประกอบการสามารถใช้เป็นช่องทางคัดเลือกนักศึกษาแต่เนิ่น (Early Recruitment) และเกิดการมีส่วนร่วม    
ในการพัฒนานักศึกษา ในฝั่งของสาขาวิชาสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้คำแนะนำด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 อย่างไรก็ตาม ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสหกิจศึกษาให้กับ      
5 สำนักวิชา 35 สาขาวิชา ได้บริหารจัดการระบบงานโดยใช้ฐานข้อมูล Coop Online ที่เก่ียวโยงกับศิษย์เก่ากว่า 
32,000 คน สถานประกอบการกว่า 6,000 แห่ง ตำแหน่งงานกว่า 8,000 อัตรา/ปี พนักงานพ่ีเลี้ยงและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการกว่า 30,000 คน อาจารย์นิเทศกว่า 500 คน นักศึกษากว่า 16,000 คน/ปี     
ที่ต้องเข้าใช้ฐานข้อมูลนี้ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพของฐานข้อมูลดังกล่าว 
จึงได้เข้าไปปรับปรุงโครงสร้าง API ของระบบฐานข้อมูล Coop Online ที่ใช้งานมากว่า 15 ปี ให้สามารถรองรับ
การใช้งานบนแพลทฟอร์มใหม่ ๆ ได้ โดยมุ่งวางรากฐานให้สามารถรองรับการเชื่อมเข้ากับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานอ่ืนของ มทส. ได้ เช่น ส่วนกิจการนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า SEDA ศูนย์บริการการศึกษา เทคโนธานี 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการพัฒนาแพลตฟอร์ม SUT Plus ที่จะนำเสนอเป็นโครงการงบประมาณในที่นี้  
แพลตฟอร์ม SUT Plus ถูกออกแบบให้มีศักยภาพเชื่อมโยงผู้ใช้งานอย่างมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างกว้างขวาง       
ทั้งนักศึกษา หลักสูตร คณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สถานประกอบการ (พนักงานพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล) 
ศิษย์เก่า และสามารถต่อขยายให้บุคคลภายนอกทั่วไปได้ด้วย เป็นแพลตฟอร์มที่บูรณาการผู้ใช้ในหลายมิติ      
ด้วยแพลตฟอร์มนี้มหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นช่องทางให้บริการด้านต่าง ๆ ของ มทส. (เครื่องมือ/อุปกรณ์      
การทดสอบ ผู้เชี่ยวชาญ งานวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  หลักสูตรทั้งแบบ Degree และ Non-Degree       
การจัดการเรียนการสอนมิติใหม่ การบริการวิชาการ การบริการต่าง ๆ  และสินทรัพย์ทุกประเภทของ มทส.)        
แก่สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ มทส. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเรียลไทม์
สำหรับให้วางแผนนโยบายและกำหนดทิศทาง รวมถึงเป็นช่องทางสร้างรายได้รูปแบบใหม่ได้อีกด้วย 
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5. วัตถุประสงค ์:  
1.  เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาแบบต่อเนื่อง (CCD) และการสร้าง 

พันธกิจสัมพันธ์ระหว่าง มทส. ศิษย์เก่า และสถานประกอบการ 
6. ระยะเวลาโครงการ :  5  ปี  เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
7. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบพัฒนา

นักศึกษา 

 
     

ตัวชี้วัด :       

1. จำนวนฟิเจอร์ของระบบที่พฒันาแล้วเสร็จและใช้งานได้ ฟิเจอร์ 5 1 1 1 2 

8. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
- รายละเอียดปรากฏใน PBM - 

9. วงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :  1,000,000 บาท 
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