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ยุทธศาสตร์

แผนงาน
ท้ังปี

แผนงาน
ไตรมาส 4

ผลงานไตร
มาส 4

ร้อยละเทียบกับ
แผนไตรมาส 4

ระดับ
คะแนน

วงเงินจัดสรรท้ังปี แผนเงิน
ไตรมาส 4

เงินผูกพัน
ไตรมาส 4*

ร้อยละเทียบกับ
แผนไตรมาส 4

1 การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 100 100 95.63 95.63 4 777,424,900 839,485,300.00 685,002,634.81 81.60

2 การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 100 100 85.41 85.41 3 118,782,900 119,361,400.00 98,523,424.79 82.54
3 การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม    
100 100 82.82 82.82 3 558,610,000 347,495,000.00 343,826,672.63 98.94

4 การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

100 100 93.85 93.85 5 6,594,400 6,594,400.00 6,552,656.07 99.37

5 การบริหารงานท่ีน าสมัย เป็นธรรม และการ
สร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ    

100 100 95.77 95.77 4 1,610,236,700 1,855,392,700.00 1,514,870,770.35 81.65

รวม 100 100 90.70      90.70 4 3,071,648,900 3,168,328,800.00     2,648,776,158.65 83.60

หมายเหตุ   :
    (1) เกณฑ์การให้คะแนน

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

         4 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 90-100

           3 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 80-89

         2 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 70-79

     (2) เงินผูกพัน หมายถึง เงินท่ีมีการท าสัญญาจากการจัดซ้ือจัดจ้าง (ระบบพัสดุ) และเงินท่ีมีการตัดจ่ายจริง (ระบบบริหารการเงินการคลัง )

ท่ีมา : ระบบ Project-Based Management (กราฟ S-Curve ผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์กร และกราฟ S-Curve ผลการด าเนินงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ยุทธศาสตร์) 
        วันท่ี 8 เมษายน 2564

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการด าเนินงาน (สะสม) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)

         1 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ร้อยละ 70

         ท้ังน้ี  การประเมินค่าคะแนนความสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จะด าเนินการเม่ือส้ินปีงบประมาณ

\\203.158.7.20\monitor\0000  งาน ITA พีอู่ด๊\ITA\2563\01 รายงานผลการด าเนนิงาน2563
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

1 งานเจาภาพหลักดานการเตรียมการจัดประชุม

นานาชาติ

สาขาวิชาฟสิกส     100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

2 งานเจาภาพหลักดานการเตรียมการจัดประชุม

นานาชาติ

สํานักวิชาแพทยศาสตร     100.00       45.00      45.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

3 งานเจาภาพหลักดานการเตรียมการจัดประชุม

นานาชาติ

ศูนยกิจการนานาชาติ     100.00     100.00     100.00           270,000.00        265,720.00      98.41

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

4 งานเจาภาพหลักดานการประชาสัมพันธหลักสูตร

นานาชาติในตางประเทศ

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม     100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

5 งานเจาภาพหลักดานการประชาสัมพันธหลักสูตร

นานาชาติในตางประเทศ

สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

    100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

6 งานเจาภาพหลักดานการประชาสัมพันธหลักสูตร

นานาชาติในตางประเทศ

สํานักวิชาแพทยศาสตร     100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

7 งานเจาภาพหลักดานการประชาสัมพันธหลักสูตร

นานาชาติในตางประเทศ

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร     100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

8 งานเจาภาพหลักดานการประชาสัมพันธหลักสูตร

นานาชาติในตางประเทศ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร     100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

9 งานเจาภาพหลักดานการประชาสัมพันธหลักสูตร

นานาชาติในตางประเทศ

ศูนยกิจการนานาชาติ     100.00     100.00     100.00           160,000.00        150,234.61      93.90

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

10 งานเจาภาพหลักดานการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

ปริญญารวม และสองปริญญา

สาขาวิชาชีววิทยา     100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

11 งานเจาภาพหลักดานการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

ปริญญารวม และสองปริญญา

สํานักวิชาวิทยาศาสตร     100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

12 งานเจาภาพหลักดานการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

ปริญญารวม และสองปริญญา

ศูนยกิจการนานาชาติ     100.00     100.00     100.00             19,300.00          19,274.20      99.87

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

13 งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ

สาขาวิชาฟสิกส     100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

14 งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ

สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

    100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

15 งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ

สํานักวิชาแพทยศาสตร     100.00       65.50      65.50                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

16 งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ

สาขาวิชาชีววิทยา     100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

17 งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางสัตว

    100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

18 งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ผลิตพืช

    100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

19 งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ

สาขาวิชาเคมี     100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

20 งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร     100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

4



 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

21 งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร     100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

22 งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ

ศูนยกิจการนานาชาติ     100.00     100.00     100.00           940,000.00        848,758.61      90.29

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

23 งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ

สํานักวิชาสาธารณสขุ

ศาสตร

    100.00       80.00      80.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

24 งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ

ศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา

    100.00     100.00     100.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

25 งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ

สถานศึกษาคนควาการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและภาษา

    100.00       50.00      50.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

26 งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ

สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร     100.00           -             -                         -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

27 งานพัฒนาการเปนผูประกอบการและสรางนวัตกรรม ศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

    100.00     100.00     100.00                 300.00              300.00     100.00

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

28 งานพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สวนกิจการนักศึกษา     100.00       96.89      96.89     121,367,100.00   110,707,507.51      91.22

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

29 งานพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม     100.00     100.00     100.00           339,800.00        201,379.75      59.26

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

30 งานพัฒนาทักษะที่ดีในการเปนนักนวัตกรรมและ

นักวิจัย

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร     100.00     100.00     100.00       55,907,400.00    52,584,070.20      94.06
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

31 งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษา

เทคโนโลยีการเกษตร

สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

    100.00       87.18      87.18        2,908,800.00      1,652,672.10      56.82

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

32 งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษา

เทคโนโลยีสังคม

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม     100.00       89.17      89.17       10,020,700.00      7,738,789.77      77.23

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

33 งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษา

วิทยาศาสตร

สํานักวิชาวิทยาศาสตร     100.00       84.36      84.36       10,481,600.00      9,100,045.02      86.82

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

34 งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร     100.00       96.99      96.99           679,700.00        604,680.00      88.96

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

35 งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษา

สาธารณสุขศาสตร

สํานักวิชาสาธารณสขุ

ศาสตร

    100.00       94.25      94.25        1,382,400.00        797,100.40      57.66

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

36 งานพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารดานอาคารสถานที่ สวนอาคารสถานที่     100.00     100.00     100.00             18,300.00          18,297.00      99.98

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

37 งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร     100.00     100.00     100.00        1,663,000.00        952,521.44      57.28

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

38 งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน

สํานักวิชาวิทยาศาสตร     100.00       76.25      76.25           484,800.00        375,740.51      77.50

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

39 งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน

สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

    100.00     100.00     100.00           307,400.00        131,462.75      42.77

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

40 งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน

สํานักวิชาแพทยศาสตร     100.00     100.00     100.00           136,000.00        117,583.85      86.46
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

41 งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม     100.00     100.00     100.00           142,700.00          64,154.00      44.96

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

42 งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน

สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร     100.00           -             -                         -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

43 งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน

สํานักวิชาสาธารณสขุ

ศาสตร

    100.00     100.00     100.00             62,500.00          35,434.00      56.69

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

44 งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร     100.00       75.00      75.00             24,000.00                    -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

45 งานพัฒนามหาวิทยาลัยเขียวสะอาด สวนอาคารสถานที่     100.00       96.00      96.00              4,800.00            4,060.00      84.58

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

46 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการดานกิจการนานาชาติ ศูนยกิจการนานาชาติ     100.00     100.00     100.00           178,000.00          47,124.00      26.47

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

47 งานยกระดับการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศกึษา ศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

    100.00       99.40      99.40        3,582,000.00      2,547,488.26      71.12

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

48 งานสงเสริมการเปนผูนําดานสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ

ศูนยสหกิจศกึษาและ

พัฒนาอาชีพ

    100.00     100.00     100.00           206,000.00        158,138.23      76.77

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

49 งานสงเสริมความเปนนานาชาติ ศูนยกิจการนานาชาติ     100.00     100.00     100.00             68,300.00          68,249.75      99.93

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

50 งานสงเสริมทักษะการเรียนรูและการใชชีวิตของ

นักศึกษา

สวนกิจการนักศึกษา     100.00       98.50      98.50        1,928,600.00      1,712,664.30      88.80
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

51 งานสงเสริมและพัฒนาทักษะดานกีฬาและสุขภาพ

ของนักศึกษา

สถานกีฬาและสุขภาพ     100.00       83.35      83.35        8,471,200.00      8,431,027.71      99.53

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

52 งานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารยสู

มาตรฐานสากล

สถานพัฒนาคณาจารย     100.00       98.20      98.20           476,500.00        304,639.87      63.93

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

53 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

การดานเทคโนโลยีการเกษตร

ฟารมมหาวิทยาลัย     100.00       93.53      93.53       26,407,000.00    24,173,733.51      91.54

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

54 งานสนับสนุนการบริการการศึกษา ศูนยบริการการศกึษา     100.00     100.00     100.00        9,458,600.00      8,240,704.05      87.12

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

55 งานสนับสนุนการบริการแหลงเรียนรูเพ่ือการศกึษา

และคนควา

ศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา

    100.00     100.00     100.00       29,298,300.00    27,307,618.49      93.21

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

56 งานสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ ศนูยกิจการนานาชาติ     100.00       88.68      88.68        4,634,000.00      3,896,403.68      84.08

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

57 งานสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานสากล สวนสงเสริมวิชาการ     100.00     100.00     100.00        3,158,900.00      1,357,503.92      42.97

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

58 งานสนับสนุนการสรางเครือขายสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ศูนยสหกิจศกึษาและ

พัฒนาอาชีพ

    100.00     100.00     100.00           777,500.00        707,946.00      91.05

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

59 งานสนับสนุนการใหบริการดานเครื่องมือ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

    100.00       99.76      99.76       91,514,000.00    89,611,292.06      97.92

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

60 งานสนับสนุนและพัฒนาดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการเรียนการสอน

ศูนยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา

    100.00       98.95      98.95       79,186,700.00    78,941,317.26      99.69
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

61 งานสนับสนุนและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน

ดิจิทัล

ศูนยคอมพิวเตอร     100.00       99.39      99.39       59,803,600.00    18,131,173.03      30.32

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

62 งานสนับสนุนและสงเสริมวิชาการ สวนสงเสริมวิชาการ     100.00       96.41      96.41        1,352,800.00        718,736.50      53.13

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

63 โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล

สวนอาคารสถานที่     100.00     100.00     100.00       62,427,500.00                    -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

64 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สวนสงเสริมวิชาการ     100.00       80.00      80.00           400,000.00        201,018.79      50.25

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

65 โครงการจัดหาและติดตั้งครุภัณฑเพ่ือการเรียนการ

สอนชั้นคลินิกทันตกรรม (งบแผนดิน)

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

    100.00     100.00     100.00       41,516,900.00    42,276,900.00     101.83

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

66 โครงการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษา

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร

สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร     100.00       98.57      98.57       27,424,200.00    23,427,694.70      85.43

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

67 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนา

หนวยงานใหไดมาตรฐาน

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร     100.00     100.00     100.00           237,400.00        237,309.00      99.96

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

68 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนา

หนวยงานใหไดมาตรฐาน

สวนอาคารสถานที่     100.00     100.00     100.00             42,000.00          41,389.00      98.55

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

69 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนา

หนวยงานใหไดมาตรฐาน

สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

    100.00     100.00     100.00             20,000.00          19,450.00      97.25

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

70 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนา

หนวยงานใหไดมาตรฐาน

สํานักวิชาแพทยศาสตร     100.00       90.00      90.00             84,000.00          82,320.00      98.00
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

71 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนา

หนวยงานใหไดมาตรฐาน

สํานักวิชาวิทยาศาสตร     100.00       55.00      55.00             90,000.00            1,210.00        1.34

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

72 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนา

หนวยงานใหไดมาตรฐาน

สถานกีฬาและสุขภาพ     100.00       38.00      38.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

73 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนา

หนวยงานใหไดมาตรฐาน

สวนสงเสริมวิชาการ     100.00       49.96      49.96           300,000.00                    -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

74 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนา

หนวยงานใหไดมาตรฐาน

ศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา

    100.00     100.00     100.00             24,000.00            8,460.00      35.25

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

75 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนา

หนวยงานใหไดมาตรฐาน

สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร     100.00     100.00     100.00             40,000.00                    -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

76 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนา

หนวยงานใหไดมาตรฐาน

ศูนยบริการการศึกษา     100.00     100.00     100.00             60,000.00          60,000.00     100.00

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

77 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนา

หนวยงานใหไดมาตรฐาน

สํานักวิชาสาธารณสขุ

ศาสตร

    100.00       86.00      86.00             40,000.00          26,821.00      67.05

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

78 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนา

หนวยงานใหไดมาตรฐาน

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร     100.00       30.00      30.00                       -                      -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

79 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนา

หนวยงานใหไดมาตรฐาน

โครงการจัดรูปแบบการ

บริหารวิชาการดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม

    100.00       78.75      78.75           248,000.00        238,800.00      96.29

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

80 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อการรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

สํานักวิชาวิทยาศาสตร     100.00     100.00     100.00             50,000.00          49,945.00      99.89
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

81 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อการรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร     100.00     100.00     100.00           360,200.00        360,124.92      99.98

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

82 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อการรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

    100.00     100.00     100.00             31,500.00          27,800.00      88.25

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

83 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อการรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม     100.00     100.00     100.00             16,000.00                    -             -   

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

84 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อการรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร     100.00     100.00     100.00             24,000.00          23,978.00      99.91

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

85 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อการรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ศูนยบริการการศึกษา     100.00     100.00     100.00           130,000.00        111,000.00      85.38

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

86 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อการรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

สํานักวิชาสาธารณสขุ

ศาสตร

    100.00     100.00     100.00             20,000.00          14,520.00      72.60

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

87 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อการรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร     100.00     100.00     100.00             28,000.00          28,000.00     100.00

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

88 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อการรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

โครงการจัดรูปแบบการ

บริหารวิชาการดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม

    100.00     100.00     100.00             30,000.00          29,873.00      99.58

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

89 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีพื้นฐาน ระยะที่ 3 (งบแผนดิน)

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

    100.00       84.00      84.00       32,400,000.00    32,400,000.00     100.00
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

90 โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร

สุขภาพพื้นฐานและสาธารณสุขศาสตร (งบแผนดิน)

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

    100.00       67.88      67.88       29,500,000.00    29,500,000.00     100.00

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

91 โครงการผลิตแพทยเพิ่มและพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาแพทยศาสตร

สํานักวิชาแพทยศาสตร     100.00       91.05      91.05       44,025,500.00    35,708,261.36      81.11

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

92 โครงการผลิตและพัฒนาสื่อ e-Courseware เพ่ือการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21

ศูนยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา

    100.00     100.00     100.00        2,000,000.00      1,872,780.00      93.64

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

93 โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารยให

สอดคลองกับมาตรฐานสากล (International 

standard)

สถานพัฒนาคณาจารย     100.00     100.00     100.00        3,200,000.00      2,159,555.04      67.49

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

94 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

และเคมีชีวภาพเพ่ือทดแทนการนําเขาเทคโนโลยีจาก

ตางประเทศ (งบแผนดิน)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     100.00     100.00     100.00       12,448,100.00    12,797,986.00     102.81

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

95 โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการประเมิน

ประสิทธิภาพการสอนที่สะทอนทักษะการเรียนรู

ศตวรรษที่ 21

สถานพัฒนาคณาจารย     100.00     100.00     100.00           210,000.00        204,647.50      97.45

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

96 โครงการพัฒนาหลักสูตรสําหรับการสราง

ผูประกอบการและนวัตกร

โครงการจัดตั้งสถาน

พัฒนาความเปน

ผูประกอบการสําหรับ

นักศึกษา

    100.00     100.00     100.00        2,389,200.00      2,387,840.00      99.94
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

97 โครงการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

พยาบาลศาสตร

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร     100.00       96.23      96.23        5,070,900.00      2,583,947.24      50.96

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

98 โครงการระบบดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารระยะไกลใน

โรงพยาบาลแหลงฝกและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี

สํานักวิชาแพทยศาสตร     100.00     100.00     100.00        3,000,000.00      2,899,000.00      96.63

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

99 โครงการสงเสริมการเปนบัณฑิตพึงประสงค ศูนยสหกิจศกึษาและ

พัฒนาอาชีพ

    100.00     100.00     100.00        1,039,700.00      1,039,654.80     100.00

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

100 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา

คนควาการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และภาษา

สถานศึกษาคนควาการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและภาษา

    100.00       94.22      94.22       45,128,200.00    42,958,762.92      95.19

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

101 โครงการเสริมสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติใน

มหาวิทยาลัยฯ

ศูนยกิจการนานาชาติ     100.00     100.00     100.00           187,800.00          58,200.00      30.99

1. การสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการ

102 โครงการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนของอาจารย

สถานพัฒนาคณาจารย     100.00     100.00     100.00           240,000.00        116,736.75      48.64

2. การเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

วิจัย

103 งานพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคณุคาสูง สถาบันวิจัยและพัฒนา     100.00     100.00     100.00       10,200,000.00    10,047,000.00      98.50

2. การเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

วิจัย

104 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา     100.00     100.00     100.00        2,030,800.00      1,394,943.18      68.69

2. การเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

วิจัย

105 โครงการจัดตั้งศนูยปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาโบรอน

จับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture 

Therapy)

ศูนยปฏิบัติการวิจัยรังสี

รักษาจากโบรอนจับยึด

นิวตรอน

    100.00       98.00      98.00        1,634,300.00      1,160,887.70      71.03
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

2. การเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

วิจัย

106 โครงการจัดเตรียมความพรอมอาคารเกษตรภิวัฒน

เพ่ือใชเปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานนวัตกรรม

ผลิตภัณฑทางการเกษตร A

สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

    100.00     100.00     100.00           146,300.00        146,300.00     100.00

2. การเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

วิจัย

107 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการการใชสัตว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ระยะที่ 2 (งบแผนดิน)

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

    100.00       71.00      71.00       39,600,000.00    39,600,000.00     100.00

2. การเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

วิจัย

108 โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูลดานทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา     100.00       72.50      72.50           500,000.00        495,000.00      99.00

2. การเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

วิจัย

109 โครงการยกระดับการตีพิมพผลงานวิจัยคณุภาพสูง

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถาบันวิจัยและพัฒนา     100.00     100.00     100.00        5,500,000.00      4,009,000.00      72.89

2. การเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

วิจัย

110 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศนูยวิจัย (Research 

Center) เพ่ือแกปญหาของประเทศและปญหาของ

พื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา     100.00       89.40      89.40       28,000,000.00    20,054,000.00      71.62

2. การเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

วิจัย

111 โครงการสนับสนุนงานวิจัยริเริ่มสําหรับอนาคต 

(Forthcoming Research Initiative)

สถาบันวิจัยและพัฒนา     100.00     100.00     100.00        1,550,000.00        999,806.35      64.50

2. การเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

วิจัย

112 โครงการสนับสนุนเงนิสมทบโครงการวิจัยที่ไดรับจาก

แหลงทุนภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา     100.00       91.00      91.00       12,000,000.00      5,010,126.00      41.75

2. การเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

วิจัย

113 โครงการสนับสนุนใหมีนักวิจัยเต็มเวลา (Full-time 

researchers) เพ่ือการวิจัยที่เปนเลิศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา     100.00     100.00     100.00       16,080,000.00    13,580,541.56      84.46

2. การเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

วิจัย

114 โครงการสรางความเปนเลิศทางการวิจัยฟสิกส สํานักวิชาวิทยาศาสตร     100.00     100.00     100.00        1,120,000.00      1,029,820.00      91.95
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

2. การเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

วิจัย

115 โครงการสรางระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Research 

Brotherhood Program)

สถาบันวิจัยและพัฒนา     100.00     100.00     100.00        1,000,000.00        996,000.00      99.60

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

116 งานพัฒนาการบริการวิชาการดาน

เทคโนโลยีการเกษตร

ฟารมมหาวิทยาลัย     100.00     100.00     100.00           365,100.00        365,088.50     100.00

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

117 งานพัฒนาการบริการวิชาการดาน

เทคโนโลยีการเกษตรแกประชาชน วิสาหกิจชุมชน 

และอุตสาหกรรม

สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

    100.00     100.00     100.00           560,000.00        559,828.50      99.97

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

118 ศูนยความเปนเลิศในการเพ่ิมศักยภาพการซอมบํารุง 

และ การผลิตชิ้นสวนอากาศยานเพื่อเปนศูนยกลาง

ของภูมิภาคอาเซียน (งบแผนดิน)

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร     100.00     100.00     100.00       16,394,000.00    16,394,000.00     100.00

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

119 โครงการการเสริมสรางสมรรถนะบัณฑิต ติดอาวุธผู

ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสื่อสรางสรรคและ

แอนิเมชัน (งบแผนดิน)

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม     100.00       94.00      94.00       13,092,400.00    12,616,078.83      96.36

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

120 โครงการจัดงานเกษตรสุรนารีและงานประกวดโค: 

งานเกษตรแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2563

สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

    100.00     100.00     100.00        3,557,400.00      3,827,619.96     107.60

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

121 โครงการจัดทําแผนพัฒนาความรวมมือในมิติพื้นที่

และการปรับทิศทางแผนพัฒนา มทส. เพ่ือรองรับ

โอกาสการพัฒนาและสอดคลองกับนโยบายดาน

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

สวนแผนงาน     100.00     100.00     100.00           595,000.00          96,564.00      16.23
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

122 โครงการจัดนิทรรศการสนองพระราชดําริฯ เทคโนธานี     100.00     100.00     100.00           596,800.00        596,731.70      99.99

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

123 โครงการประชุมวิชาการ The 7th Engagement 

Thailand Annual Conference

เทคโนธานี     100.00       40.00      40.00                       -                      -             -   

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

124 โครงการปรับปรุงกลุมอาคารศูนยการแพทยฯ (งบ

แผนดิน)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

    100.00       64.00      64.00       83,412,000.00    88,000,000.00     105.50

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

125 โครงการปรับปรุงถนน ที่จอดรถ และภูมิทัศน

โดยรอบอาคารเทคโนธานี

เทคโนธานี     100.00       95.00      95.00        3,050,000.00      3,050,000.00     100.00

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

126 โครงการปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก เทคโนธานี     100.00     100.00     100.00       10,000,000.00    11,988,000.00     119.88

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

127 โครงการปรับปรุงอาคารสุรพัฒน 1 เทคโนธานี     100.00       90.00      90.00        8,182,000.00      8,182,000.00     100.00

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

128 โครงการพัฒนาระบบการใหบริการดานสุขภาพ รพ. 

มทส.

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

    100.00       98.67      98.67     106,756,800.00    97,157,217.83      91.01
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

129 โครงการพัฒนาศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

เทคโนธานี     100.00       85.00      85.00        3,626,000.00      3,623,430.70      99.93

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

130 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเน้ือและโคนม

คุณภาพสูง

เทคโนธานี     100.00       97.50      97.50           700,000.00        641,985.94      91.71

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

131 โครงการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานอิเล็กทรอนิกส

สมัยใหมเพ่ือตอบโจทยอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (งบ

แผนดิน)

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร     100.00       99.85      99.85        6,000,000.00      5,940,000.00      99.00

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

132 โครงการเพ่ิมศักยภาพความสามารถดานอุตสาหกรรม

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงใหกับนักศึกษา

และบุคลากรเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนและเพ่ือผลิต

ผูประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (งบแผนดิน)

สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

    100.00     100.00     100.00        1,298,200.00      1,697,220.00     130.74

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

133 โครงการยกระดับบุคลากรดานอุตสาหกรรมการผลิต

หุนยนต (งบแผนดิน)

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร     100.00     100.00     100.00        9,940,000.00      9,940,000.00     100.00

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

134 โครงการศูนยวิจัยและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฟารมมหาวิทยาลัย     100.00       94.00      94.00        3,005,100.00      3,005,028.40     100.00
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

135 โครงการสงเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 

Economy) ใหเปนฐานรายไดใหมที่สําคัญของภาค 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เทคโนธานี     100.00       80.00      80.00       54,976,400.00    54,800,000.00      99.68

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

136 โครงการสงเสริมการสรางเครือขายและการพัฒนา

เกษตรอินทรียพื้นที่อีสานใตอยางย่ังยืน

เทคโนธานี     100.00     100.00     100.00           800,000.00        793,101.06      99.14

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

137 โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

เทคโนธานี     100.00     100.00     100.00       11,937,000.00    11,913,653.29      99.80

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

138 โครงการสรางวิศวกรเชี่ยวชาญขั้นสูงดานการ

ออกแบบ ควบคุมกาซชีวภาพในอุตสาหกรรม (งบ

แผนดิน)

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร     100.00     100.00     100.00        3,530,800.00      3,530,800.00     100.00

3. การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจ

และสังคมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

139 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

เทคโนธานี     100.00     100.00     100.00        5,120,000.00      5,108,323.92      99.77

4. การสรางความผูกพันกับ

นวัตกรรมของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

140 งานสืบสานคุณคาศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี     100.00     100.00     100.00           450,000.00        450,000.00     100.00

4. การสรางความผูกพันกับ

นวัตกรรมของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

141 โครงการเผยแพรศลิปวัฒนธรรมและการสราง

เครือขายการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวยศิลปะ

มวยไทย

สถานกีฬาและสุขภาพ     100.00     100.00     100.00           144,400.00        131,443.00      91.03
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

4. การสรางความผูกพันกับ

นวัตกรรมของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

142 โครงการสงเสริมภูมิปญญาการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรพืชในทองถิ่นในเขตนครชัยบุรินทร สนอง

พระราชดําริ อพ.สธ.

เทคโนธานี     100.00       80.00      80.00        2,400,000.00      2,381,005.62      99.21

4. การสรางความผูกพันกับ

นวัตกรรมของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

143 โครงการสงเสริมศักยภาพการทองเท่ียวภูมิปญญา

วัฒนธรรมทองถิ่นอีสาน

เทคโนธานี     100.00     100.00     100.00        1,200,000.00      1,194,568.75      99.55

4. การสรางความผูกพันกับ

นวัตกรรมของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

144 โครงการสนับสนุนการใชประโยชนอุทยานการเรยีนรู

สิรินธรเพ่ือทองถิ่น

เทคโนธานี     100.00       92.53      92.53        2,400,000.00      2,395,638.70      99.82

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

145 งานพัฒนาการเชื่อมความสัมพันธและสราง

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี     100.00     100.00     100.00        1,485,800.00      1,485,800.00     100.00

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

146 งานพัฒนาการบริการดานภูมิทัศน สวนอาคารสถานที่     100.00       99.20      99.20       22,913,900.00      2,162,762.20        9.44

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

147 งานพัฒนาการบริการดานสารบรรณและนิติการ สวนสารบรรณและนิติการ     100.00     100.00     100.00        4,126,400.00      3,088,872.80      74.86

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

148 งานพัฒนาการบริหารจัดการดานการเงนิและบัญชี สวนการเงินและบัญชี     100.00       95.96      95.96        5,089,700.00      3,378,773.99      66.38
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

149 งานพัฒนาการบริหารจัดการดานความปลอดภัย สวนอาคารสถานที่     100.00     100.00     100.00       52,632,700.00      2,591,726.44        4.92

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

150 งานพัฒนาการบริหารจัดการดานบริการขนสง สวนอาคารสถานที่     100.00     100.00     100.00       31,267,000.00    71,062,816.41     227.28

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

151 งานพัฒนาการบริหารจัดการดานบริการซอม

บํารุงรักษา

สวนอาคารสถานที่     100.00       99.50      99.50       73,221,600.00    67,766,658.18      92.55

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

152 งานพัฒนาการบริหารจัดการดานพลังงาน สวนอาคารสถานที่     100.00       97.20      97.20       99,798,500.00    86,678,159.35      86.85

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

153 งานพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา สวนอาคารสถานที่     100.00     100.00     100.00       11,177,400.00      5,123,517.90      45.84

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

154 งานพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม สวนอาคารสถานที่     100.00     100.00     100.00        3,236,000.00      1,106,299.48      34.19

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

155 งานพัฒนาการใหบริการดานสุขภาพ สถานกีฬาและสุขภาพ     100.00     100.00     100.00           372,300.00        305,048.28      81.94
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

156 งานพัฒนาดานการบริหารทั่วไป สวนอาคารสถานที่     100.00       97.15      97.15        5,726,840.00      5,307,410.03      92.68

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

157 งานพัฒนาระบบการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนน

ผลงาน

สวนแผนงาน     100.00     100.00     100.00     245,995,000.00   184,213,386.53      74.89

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

158 งานพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัย

หนวยตรวจสอบภายใน     100.00       98.00      98.00           186,500.00          50,047.50      26.84

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

159 งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานทรัพยากร

มนุษย

สวนทรัพยากรบุคคล       99.01       90.02      90.92   1,155,335,600.00   954,269,169.44      82.60

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

160 งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัย

และการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

    100.00       99.96      99.96        2,267,700.00      1,734,047.52      76.47

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

161 งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินทรัพย สวนบริหารสินทรัพย     100.00     100.00     100.00        1,626,000.00      1,318,805.65      81.11

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

162 งานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช 

Project-based management

สวนทรัพยากรบุคคล     100.00       94.20      94.20           955,760.00        719,398.85      75.27
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

163 งานพัฒนาระบบการวางแผน ติดตามและประเมินผล

โดยใช Project-based management

สวนแผนงาน     100.00     100.00     100.00           425,900.00        372,026.00      87.35

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

164 งานพัฒนาระบบการใหบริการของหนวยประสานงาน

 มทส-กทม

หนวยประสานงาน มทส.

กทม.

    100.00       84.69      84.69        1,065,300.00        989,476.67      92.88

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

165 งานพัฒนาระบบการใหบริการดานพัสดุ สวนพัสดุ     100.00       99.70      99.70        9,154,700.00      6,114,467.82      66.79

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

166 งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ส.สงเสริมและพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ฯ (MIS)

    100.00     100.00     100.00           258,000.00          41,564.00      16.11

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

167 งานพัฒนาวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน     100.00       95.34      95.34           560,400.00        436,842.00      77.95

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

168 งานพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ สวนกิจการนักศึกษา     100.00     100.00     100.00           231,000.00        222,201.83      96.19

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

169 งานสงเสริมบริการดานสุขภาพอนามัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

    100.00       75.15      75.15           797,900.00        586,900.00      73.56
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

170 งานสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สวนทรัพยากรบุคคล     100.00     100.00     100.00        6,414,000.00      3,831,422.11      59.74

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

171 งานสงเสริมสุขลักษณะที่ดีในหนวยงาน สวนทรัพยากรบุคคล     100.00     100.00     100.00           384,000.00        134,329.68      34.98

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

172 งานเสริมสรางภาพลักษณองคกร (SUT branding) สวนประชาสัมพันธ     100.00       89.28      89.28        3,745,700.00      2,697,317.81      72.01

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

173 โครงการ Happy Society (Back to School) สวนอาคารสถานที่     100.00     100.00     100.00             94,000.00          94,000.00     100.00

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

174 โครงการ SUT CONNECTED สวนกิจการนักศึกษา     100.00     100.00     100.00           358,400.00        354,191.50      98.83

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

175 โครงการขยายศักยภาพระบบเมลมหาวิทยาลัย ศูนยคอมพิวเตอร     100.00     100.00     100.00           196,900.00      2,953,200.00  1,499.85

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

176 โครงการจัดทําผังแมบท (Master Plan) พัฒนา

มหาวิทยาลัยอยางย่ังยืน

สวนอาคารสถานที่     100.00       86.50      86.50        1,000,000.00        942,860.00      94.29
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

177 โครงการบริหารจัดการความรู สวนแผนงาน     100.00     100.00     100.00             56,000.00          14,465.00      25.83

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

178 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง สวนแผนงาน     100.00     100.00     100.00             56,000.00          15,058.00      26.89

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

179 โครงการบริหารจัดการโรงเรือนพักสุนัขชั่วคราว สวนอาคารสถานที่     100.00     100.00     100.00           115,600.00        127,555.00     110.34

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

180 โครงการบูรณาการระบบ Project-Based 

Management กับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

(MIS)

สวนแผนงาน     100.00     100.00     100.00           106,900.00        206,130.00     192.83

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

181 โครงการประชุมรวม (Retreat) มหาวิทยาลัย และ

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

    100.00     100.00     100.00           794,800.00                    -             -   

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

182 โครงการปรับปรุงที่พักบุคลากรและบานพักรับรอง สวนอาคารสถานที่     100.00     100.00     100.00        3,002,000.00      3,002,000.00     100.00

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

183 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่และภูมิทัศนเพ่ือจัดระบบ

การจราจรบริเวณกลุมอาคารเรียนรวม

สวนอาคารสถานที่     100.00       65.00      65.00        3,700,000.00      2,622,000.00      70.86
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

184 โครงการปรับปรุงหอพักสุรนิเวศ 10 (งบแผนดิน) สวนกิจการนักศึกษา     100.00       88.00      88.00       21,135,000.00    21,134,990.00     100.00

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

185 โครงการปรับปรุงหอพักสุรนิเวศ 9 (งบแผนดิน) สวนกิจการนักศึกษา     100.00       79.00      79.00       21,498,000.00    21,498,000.00     100.00

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

186 โครงการปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษา (หลังเกา) 

เปน Student Union

สวนกิจการนักศึกษา     100.00       83.75      83.75        3,995,000.00      3,955,000.00      99.00

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

187 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม 1-2 สวนอาคารสถานที่     100.00     100.00     100.00        1,538,700.00      1,538,611.00      99.99

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

188 โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 1 สวนอาคารสถานที่     100.00       82.00      82.00        6,004,000.00                    -             -   

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

189 โครงการปรับรื้อระบบบริหารบุคคล สวนทรัพยากรบุคคล     100.00       97.50      97.50        1,600,000.00        751,091.50      46.94

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

190 โครงการเฝาระวังจากสภาวการณไมปกติจากการ

แพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม  

(COVID-19)

สวนแผนงาน     100.00     100.00     100.00       43,454,800.00    30,982,936.56      71.30
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

191 โครงการพัฒนา Application ดานงานเอกสาร ศนูยคอมพิวเตอร     100.00     100.00     100.00           230,100.00        230,050.00      99.98

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

192 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขาย 

(Digital IT Infrastructure)

ศูนยคอมพิวเตอร     100.00     100.00     100.00           859,800.00      9,307,930.00  1,082.57

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

193 โครงการพัฒนาพื้นที่ Learning Park สําหรับนักศึกษา สวนอาคารสถานที่     100.00     100.00     100.00        1,896,000.00      1,450,000.00      76.48

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

194 โครงการพัฒนาระบบ Alumni Database สวนกิจการนักศึกษา     100.00     100.00     100.00             49,300.00          49,220.00      99.84

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

195 โครงการพัฒนาระบบกลองวงจรปดอัจฉริยะ สวนอาคารสถานที่     100.00     100.00     100.00           632,000.00      1,699,999.92     268.99

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

196 โครงการพัฒนาระบบการเงินนักศึกษา สวนการเงินและบัญชี     100.00       65.00      65.00           205,500.00        205,440.00      99.97

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

197 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา

สวนกิจการนักศึกษา     100.00       90.00      90.00           224,000.00        192,600.00      85.98
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 แผน  ผล  รอยละ  แผน  ผล  รอยละ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ลําดับ ชื่องาน/โครงการ หนวนงาน
 การดําเนินงาน  งบประมาณ

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

198 โครงการพัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอรเสมือน 

(Virtualization Dektop Infrastructure)

ศูนยคอมพิวเตอร     100.00     100.00     100.00           196,900.00      2,953,200.00  1,499.85

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

199 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการหองประชุม

หนวยประสานงาน มทส.

กทม.

    100.00     100.00     100.00           758,400.00                    -             -   

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

200 โครงการสารสนเทศดิจิทัลสําหรับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (Smart HR)

สวนทรัพยากรบุคคล     100.00       91.00      91.00           803,800.00        616,700.00      76.72

5. การบริหารงานที่นําสมัย เปน

ธรรม และการสรางระบบนิเวศ

แหงคณุภาพ

201 โครงการสื่อสารตราองคกร (SUT Branding) สวนประชาสัมพันธ     100.00       89.60      89.60           379,200.00        184,293.40      48.60
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 คําชี้แจง ปญหา/อุปสรรค ตามแผนปฏิบัติการตาม

ยุทธศาสตรที่ 1-5 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สาขาวิชาฟสิกส

เปาหมาย : การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

- จํานวนบทความที่นําเสนอในการ
ประชุม

เรื่อง 0 26 0 มีการนําเสนอบท
ความของการ
ประชุมเชิงปฏิบัติ
การนานาชาติ
International
Workshop on
EMF Shielding
for JUNO จํานวน
10  เรื่อง และการ
ประชุม ระดับ
ความสําเร็จของ
German-Thai
DAAD Summer
School on
Science at FAIR
จํานวน 16 เรื่อง

- จํานวนผูเขารวมประชุม คน 0 80 0 มีผูเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการ
นานาชาติ
International
Workshop on
EMF Shielding
for JUNO จํานวน
36 คน และการ
ประชุม ระดับ
ความสําเร็จของ
German-Thai
DAAD Summer
School on
Science at FAIR
จํานวน 44 คน

- จํานวนรอยละของผูเขารวมประชุม
ที่เปนชาวตางชาติของผูเขารวม

รอยละ 0 40 0 มีผูเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการ

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703020 - งานเจาภาพหลักดานการเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ
หนวยงาน : 1010500 - สาขาวิชาฟสิกส
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ประชุมทั้งหมด นานาชาติ
International
Workshop on
EMF Shielding
for JUNO
ตางชาติ จํานวน
16 คน
คนไทย จํานวน
20 คน
และการประชุม
ระดับความสําเร็จ
ของ German-
Thai DAAD
Summer
School on
Science at FAIR
ตางชาติ จํานวน
16 คน
คนไทย จํานวน
28 คน

- ระดับความสําเร็จของ การจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ ALICE
ITS Upgrade MFT and O2 Asian
Workshop

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ

- ระดับความสําเร็จของ การจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Tier
Center Forum 2018

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ

- ระดับความสําเร็จของ การจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ PANDA
collaboration meeting

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ

- ระดับความสําเร็จของ PANDA
collaboration meeting

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนิน
การ  เนื่องจาก
สถานการณ
Covid

- ระดับความสําเร็จของ ASIA Tier
Center Forum

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนิน
การ  เนื่องจาก
สถานการณ
Covid

- ระดับความสําเร็จของ การประชุม
เชิงปฏิบัติการนานาชาติ
International Workshop on
EMF Shielding for JUNO

คะแนน 5 5 100 ดําเนินการจัด
ประชุมเสร็จสิ้น
แลว
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- ระดับความสําเร็จของ German-
Thai DAAD Summer School on
Science at FAIR

คะแนน 5 5 100 ดําเนินการจัด
ประชุมเสร็จสิ้น
แลว

- ระดับความสําเร็จของ SUT-
Xinglong observatory-NARIT
workshop on astrophysics

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
Covid

- ระดับความสําเร็จของ การจัด
อบรมทางวิชาการ school of
hadron physics

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
Covid

- ระดับความสําเร็จของ Asian
Meeting on Ferroelectricity
(AMEC-12)

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
Covid

- ระดับความสําเร็จของ Asian
Meeting on Electroceramics
(AMEC-11)

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
Covid

- ระดับความสําเร็จของ การจัด
ประชุมวิชาการรวมดานฟสิกส
พลังงานสูงระหวางไทยและจีน
STSP2020

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
Covid
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาแพทยศาสตร

เปาหมาย : การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

- จํานวนบทความที่นําเสนอในการ
ประชุม

เรื่อง 0 5 0 เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัยจากโรค
โควิด  จึงไดยก
เลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563
- ไดเตรียมบท
ความที่จะนําเสนอ
ในการประชุมแลว
จํานวนหนึ่ง แต
เนื่องจากมีนโย
บายและมาตรการ
ใหชะลอกิจกรรม
ที่มีการชุมนุมหรือ
ประชุมของ
สมาชิกเกิน 20
คนขึ้นไป และ
ชะลอการเชิญชาว
ตางชาติเขา
ประชุม เนื่องจาก
สถานการณฯ โรค
COVID-19
- มหาวิทยาลัย
ปรับลดงบ
ประมาณ 2563
เกี่ยวกับการเดิน
ทางไปตาง
ประเทศของ
อาจารยและ
วิทยากรตางชาติ
รวมถึงการประชุม
รวมกับชาวตาง
ชาติทั้งหมด

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะคลี่
คลาย และตอมา
ไดมีการปรับลด
งบประมาณ
2563 ในหมวดนี้
เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัย  จึงได
ยกเลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703020 - งานเจาภาพหลักดานการเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ
หนวยงาน : 1060000 - สํานักวิชาแพทยศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- จํานวนผูเขารวมประชุม คน 0 0 0 เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัยจากโรค
โควิด  จึงไดยก
เลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563
- ไดเตรียมบท
ความที่จะนําเสนอ
ในการประชุมแลว
จํานวนหนึ่ง แต
เนื่องจากมีนโย
บายและมาตรการ
ใหชะลอกิจกรรม
ที่มีการชุมนุมหรือ
ประชุมของ
สมาชิกเกิน 20
คนขึ้นไป และ
ชะลอการเชิญชาว
ตางชาติเขา
ประชุม เนื่องจาก
สถานการณฯ โรค
COVID-19
- มหาวิทยาลัย
ปรับลดงบ
ประมาณ 2563
เกี่ยวกับการเดิน
ทางไปตาง
ประเทศของ
อาจารยและ
วิทยากรตางชาติ
รวมถึงการประชุม
รวมกับชาวตาง
ชาติทั้งหมด

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะคลี่
คลาย และตอมา
ไดมีการปรับลด
งบประมาณ
2563 ในหมวดนี้
เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัย  จึงได
ยกเลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563

- จํานวนรอยละของผูเขารวมประชุม
ที่เปนชาวตางชาติของผูเขารวม
ประชุมทั้งหมด

รอยละ 0 0 0 เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัยจากโรค
โควิด  จึงไดยก
เลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563
- ไดเตรียมบท
ความที่จะนําเสนอ
ในการประชุมแลว
จํานวนหนึ่ง แต
เนื่องจากมีนโย

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะคลี่
คลาย และตอมา
ไดมีการปรับลด
งบประมาณ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

บายและมาตรการ
ใหชะลอกิจกรรมท่ี
มีการชุมนุมหรือ
ประชุมของ
สมาชิกเกิน 20
คนขึ้นไป และ
ชะลอการเชิญชาว
ตางชาติเขา
ประชุม เนื่องจาก
สถานการณฯ โรค
COVID-19
- มหาวิทยาลัย
ปรับลดงบ
ประมาณ 2563
เกี่ยวกับการเดิน
ทางไปตาง
ประเทศของ
อาจารยและ
วิทยากรตางชาติ
รวมถึงการประชุม
รวมกับชาวตาง
ชาติทั้งหมด

2563 ในหมวดนี้
เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัย  จึงได
ยกเลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563

- ระดับความสําเร็จของ การจัดทํา
ผลสัมฤทธิ์โครงการท่ีมีเจาภาพหลัก
ดานการเตรียมการจัดประชุมนานา
ชาติ

คะแนน 5 2 40 เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัยจากโรค
โควิด  จึงไดยก
เลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563
  ซึ่งตามระดับ
ความสําเร็จจะมี
ขั้นตอนดังนี้
1. วางแผนดําเนิน
การและงบ
ประมาณ
2. ประชุมผูเกี่ยว
ของและรายงาน
ความคืบหนาเปน
ระยะๆ
3. กําหนด
วิทยากรตาง
ประเทศใหสอด
คลองกับงบ
ประมาณและ
ประชาสัมพันธ
เชิญรวมประชุม
วิชาการ

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะคลี่
คลาย และตอมา
ไดมีการปรับลด
งบประมาณ
2563 ในหมวดนี้
เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัย  จึงได
ยกเลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

4. ขออนุมัติและ
จัดประชุม
5. สรุปผลการ
ดําเนินการ
หมายเหตุ
- ไดเตรียมบท
ความที่จะนําเสนอ
ในการประชุมแลว
จํานวนหนึ่ง แต
เนื่องจากมีนโย
บายและมาตรการ
ใหชะลอกิจกรรมท่ี
มีการชุมนุมหรือ
ประชุมของ
สมาชิกเกิน 20
คนขึ้นไป และ
ชะลอการเชิญชาว
ตางชาติเขา
ประชุม เนื่องจาก
สถานการณฯ โรค
COVID-19
- มหาวิทยาลัย
ปรับลดงบ
ประมาณ 2563
เกี่ยวกับการเดิน
ทางไปตาง
ประเทศของ
อาจารยและ
วิทยากรตางชาติ
รวมถึงการประชุม
รวมกับชาวตาง
ชาติทั้งหมด

35



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยกิจการนานาชาติ

เปาหมาย : การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

- ระดับความสําเร็จของการอํานวย
ความสะดวกในการจัดการประชุม
วิชาการนานาชาติ

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1
ศูนยกิจการนานา
ชาติไดใหขอมูล
สรุปงบประมาณ
และขอมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ให
หนวยงานท่ีไดรับ
จัดสรรในการ
ดําเนินการเตรียม
การจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ

ไตรมาสที่ 2
ศูนยกิจการนานา
ชาติดําเนินการ
ตรวจสอบงบ
ประมาณคาใชจาย
ในการเตรียมการ
จัดการประชุมให
กับหนวยงานที่ได
รับจัดสรรงบ
ประมาณดวย
และเม่ือมีการขอ
อนุมัติใชจายงบ
ประมาณ ศูนย
กิจการนานาชาติ
จะดําเนินการ
บันทึกขอมูลการ
ใชจายงบประมาณ
หมวดคาใชจายใน
การเตรียมการจัด
ประชุมนานาชาติ

ไตรมาสที่ 3

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ไดออกประกาศ
มาตรการและการ
เฝาระวังการ
ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19) อัน
สงผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรม
ของหนวยงาน
ตาง ๆ ที่ตอง
ดําเนินการรวม
กับมหาวิทยาลัย
หรือองคกรในตาง
ประเทศ กอปร
กับมหาวิทยาลัยมี
ความจําเปนที่
ตองใชงบ
ประมาณในการ
จัดการกับ
สถานการณไม
ปกตินี้ ศูนย
กิจการนานาชาติ
จึงมีความจําเปน
ตองนํางบ
ประมาณกวารอย
ละ 45 คืนใหกับ
มหาวิทยาลัยฯ
เพ่ือใชในการ
ดําเนินการดัง
กลาว

ศูนยกิจการนานา
ชาติไดดําเนินการ
จัดการงบ
ประมาณคงเหลือ
ของ
งาน/โครงการที่
ศูนยกิจการนานา
ชาติเปนเจาภาพ
หลักทุกงาน
/โครงการมาไว
เปนงบประมาณ
สวนกลาง ในการ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรวม
มือระหวาง
ประเทศ ประชา
สัมพันธหลักสูตร
นานาชาติฯ
พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติฯ การ
เตรียมการจัด
ประชุมนานาชาติ
และการจัด
กิจกรรมภายใต
โครงการเสริม
สรางบรรยากาศ
นานาชาติใน
มหาวิทยาลัยฯ
และศูนยฯ จะ
เปนผูรายงานผล
การดําเนินงาน
ภายใตงานดัง
กลาว

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703020 - งานเจาภาพหลักดานการเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ
หนวยงาน : 3060000 - ศูนยกิจการนานาชาติ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ศูนยกิจการนานา
ชาติดําเนินการ
ติดตาม/เรงรัดการ
ดําเนินการใชจาย
งบประมาณ และ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมในการ
เตรียมการจัด
ประชุมนานาชาติ

ไตรมาสที่ 4
ศูนยกิจการนานา
ชาติไดดําเนินการ
สรุปการดําเนิน
การใชจายงบ
ประมาณ และ
ดําเนินการจัด
กิจกรรม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- จํานวนบทความที่นําเสนอในการ
ประชุม

เรื่อง 10 124 1,240 การจัดประชุม
นานาชาติ จํานวน
6 การประชุมท่ีมี
แผนที่จะจัดในชวง
ไตรมาสที่ 2 แตยัง
ไมสามารถดําเนิน
การจัดได เนื่อง
จากสถานการณ
ไมปกติ (การ
ระบาดของไวรัสโค
โรนา : Covid-19)
จึงขอเลื่อนไปจัด
ในไตรมาสที่ที่ 4
จํานวน 5 การ
ประชุม และขอยก
เลิกการจัดการ
ประชุม 1 การ
ประชุม

ไตรมาสที่ 4
ศูนยกิจการนานา
ชาติรวมกับศูนย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการ
ศึกษา และ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ไดดําเนิน
การจัดการประชุม
SUT-IVCST2020

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ไดออกประกาศ
มาตรการและการ
เฝาระวังการ
ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19) อัน
สงผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรม
ของหนวยงาน
ตาง ๆ ที่ตอง
ดําเนินการรวม
กับมหาวิทยาลัย
หรือองคกรในตาง
ประเทศ กอปร
กับมหาวิทยาลัยมี
ความจําเปนที่
ตองใชงบ
ประมาณในการ
จัดการกับ
สถานการณไม
ปกตินี้ ศูนย
กิจการนานาชาติ
จึงมีความจําเปน
ตองนํางบ
ประมาณกวารอย
ละ 45 คืนใหกับ
มหาวิทยาลัยฯ
เพ่ือใชในการ
ดําเนินการดัง
กลาว

ศูนยกิจการนานา
ชาติไดดําเนินการ
จัดการงบ
ประมาณคงเหลือ
ของ
งาน/โครงการที่
ศูนยกิจการนานา
ชาติเปนเจาภาพ
หลักทุกงาน
/โครงการมาไว
เปนงบประมาณ
สวนกลาง ในการ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรวม
มือระหวาง
ประเทศ ประชา
สัมพันธหลักสูตร
นานาชาติฯ
พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติฯ การ
เตรียมการจัด
ประชุมนานาชาติ
และการจัด
กิจกรรมภายใต
โครงการเสริม
สรางบรรยากาศ
นานาชาติใน
มหาวิทยาลัยฯ
และศูนยฯ จะ
เปนผูรายงานผล
การดําเนินงาน
ภายใตงานดัง
กลาว

- จํานวนผูเขารวมประชุม คน 30 212 706.67 การจัดประชุม
นานาชาติ จํานวน
6 การประชุมท่ีมี
แผนที่จะจัดในชวง
ไตรมาสที่ 2 แตยัง
ไมสามารถดําเนิน
การจัดได เนื่อง
จากสถานการณ
ไมปกติ (การ
ระบาดของไวรัสโค
โรนา : Covid-19)
จึงขอเลื่อนไปจัด

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ไดออกประกาศ
มาตรการและการ
เฝาระวังการ
ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19) อัน
สงผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรม
ของหนวยงาน

ศูนยกิจการนานา
ชาติไดดําเนินการ
จัดการงบ
ประมาณคงเหลือ
ของ
งาน/โครงการที่
ศูนยกิจการนานา
ชาติเปนเจาภาพ
หลักทุกงาน
/โครงการมาไว
เปนงบประมาณ
สวนกลาง ในการ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ในไตรมาสที่ที่ 4
จํานวน 5 การ
ประชุม และขอยก
เลิกการจัดการ
ประชุม 1 การ
ประชุม

ไตรมาสที่ 4
ศูนยกิจการนานา
ชาติรวมกับศูนย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการ
ศึกษา และสถาบัน
วิจัยและพัฒนา ได
ดําเนินการจัดการ
ประชุม SUT-
IVCST2020

ตาง ๆ ที่ตอง
ดําเนินการรวมกับ
มหาวิทยาลัยหรือ
องคกรในตาง
ประเทศ กอปร
กับมหาวิทยาลัยมี
ความจําเปนที่
ตองใชงบ
ประมาณในการ
จัดการกับ
สถานการณไม
ปกตินี้ ศูนย
กิจการนานาชาติ
จึงมีความจําเปน
ตองนํางบ
ประมาณกวารอย
ละ 45 คืนใหกับ
มหาวิทยาลัยฯ
เพ่ือใชในการ
ดําเนินการดัง
กลาว

ดําเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรวม
มือระหวาง
ประเทศ ประชา
สัมพันธหลักสูตร
นานาชาติฯ
พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติฯ การ
เตรียมการจัด
ประชุมนานาชาติ
และการจัด
กิจกรรมภายใต
โครงการเสริม
สรางบรรยากาศ
นานาชาติใน
มหาวิทยาลัยฯ
และศูนยฯ จะ
เปนผูรายงานผล
การดําเนินงาน
ภายใตงานดัง
กลาว

- จํานวนรอยละของผูเขารวม
ประชุมท่ีเปนชาวตางชาติ ตอผูเขา
รวมประชุมท้ังหมด

รอยละ 5 16 320 การจัดประชุม
นานาชาติ จํานวน
6 การประชุมท่ีมี
แผนที่จะจัดในชวง
ไตรมาสที่ 2 แตยัง
ไมสามารถดําเนิน
การจัดได เนื่อง
จากสถานการณ
ไมปกติ (การ
ระบาดของไวรัสโค
โรนา : Covid-19)
จึงขอเลื่อนไปจัด
ในไตรมาสที่ที่ 4
จํานวน 5 การ
ประชุม และขอยก
เลิกการจัดการ
ประชุม 1 การ
ประชุม

ไตรมาสที่ 4
ศูนยกิจการนานา
ชาติรวมกับศูนย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการ
ศึกษา และ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ไดออกประกาศ
มาตรการและการ
เฝาระวังการ
ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19) อัน
สงผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรม
ของหนวยงาน
ตาง ๆ ที่ตอง
ดําเนินการรวม
กับมหาวิทยาลัย
หรือองคกรในตาง
ประเทศ กอปร
กับมหาวิทยาลัยมี
ความจําเปนที่
ตองใชงบ
ประมาณในการ
จัดการกับ
สถานการณไม
ปกตินี้ ศูนย
กิจการนานาชาติ

ศูนยกิจการนานา
ชาติไดดําเนินการ
จัดการงบ
ประมาณคงเหลือ
ของ
งาน/โครงการที่
ศูนยกิจการนานา
ชาติเปนเจาภาพ
หลักทุกงาน
/โครงการมาไว
เปนงบประมาณ
สวนกลาง ในการ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรวม
มือระหวาง
ประเทศ ประชา
สัมพันธหลักสูตร
นานาชาติฯ
พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติฯ การ
เตรียมการจัด
ประชุมนานาชาติ
และการจัด
กิจกรรมภายใต
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ไดดําเนิน
การจัดการประชุม
SUT-IVCST2020

จึงมีความจําเปน
ตองนํางบ
ประมาณกวารอย
ละ 45 คืนใหกับ
มหาวิทยาลัยฯ
เพ่ือใชในการ
ดําเนินการดัง
กลาว

โครงการเสริม
สรางบรรยากาศ
นานาชาติใน
มหาวิทยาลัยฯ
และศูนยฯ จะ
เปนผูรายงานผล
การดําเนินงาน
ภายใตงานดัง
กลาว

ผูรับผิดชอบ : สาขาวิชาฟสิกส

เปาหมาย : การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

- จํานวนบทความที่นําเสนอในการ
ประชุม

เรื่อง 0 26 0 มีการนําเสนอบท
ความของการ
ประชุมเชิงปฏิบัติ
การนานาชาติ
International
Workshop on
EMF Shielding
for JUNO จํานวน
10  เรื่อง และการ
ประชุม ระดับ
ความสําเร็จของ
German-Thai
DAAD Summer
School on
Science at FAIR
จํานวน 16 เรื่อง

- จํานวนผูเขารวมประชุม คน 0 80 0 มีผูเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการ
นานาชาติ
International
Workshop on
EMF Shielding
for JUNO จํานวน
36 คน และการ
ประชุม ระดับ
ความสําเร็จของ
German-Thai
DAAD Summer
School on
Science at FAIR
จํานวน 44 คน

- จํานวนรอยละของผูเขารวม
ประชุมท่ีเปนชาวตางชาติของผูเขา

รอยละ 0 40 0 มีผูเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

รวมประชุมท้ังหมด นานาชาติ
International
Workshop on
EMF Shielding
for JUNO
ตางชาติ จํานวน
16 คน
คนไทย จํานวน
20 คน
และการประชุม
ระดับความสําเร็จ
ของ German-
Thai DAAD
Summer
School on
Science at FAIR
ตางชาติ จํานวน
16 คน
คนไทย จํานวน
28 คน

- ระดับความสําเร็จของ การจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ ALICE
ITS Upgrade MFT and O2
Asian Workshop

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ

- ระดับความสําเร็จของ การจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Tier
Center Forum 2018

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ

- ระดับความสําเร็จของ การจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ PANDA
collaboration meeting

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ

- ระดับความสําเร็จของ PANDA
collaboration meeting

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนิน
การ  เนื่องจาก
สถานการณ
Covid

- ระดับความสําเร็จของ ASIA Tier
Center Forum

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนิน
การ  เนื่องจาก
สถานการณ
Covid

- ระดับความสําเร็จของ การประชุม
เชิงปฏิบัติการนานาชาติ
International Workshop on
EMF Shielding for JUNO

คะแนน 5 5 100 ดําเนินการจัด
ประชุมเสร็จสิ้น
แลว
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- ระดับความสําเร็จของ German-
Thai DAAD Summer School on
Science at FAIR

คะแนน 5 5 100 ดําเนินการจัด
ประชุมเสร็จสิ้น
แลว

- ระดับความสําเร็จของ SUT-
Xinglong observatory-NARIT
workshop on astrophysics

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
Covid

- ระดับความสําเร็จของ การจัด
อบรมทางวิชาการ school of
hadron physics

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
Covid

- ระดับความสําเร็จของ Asian
Meeting on Ferroelectricity
(AMEC-12)

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
Covid

- ระดับความสําเร็จของ Asian
Meeting on Electroceramics
(AMEC-11)

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
Covid

- ระดับความสําเร็จของ การจัด
ประชุมวิชาการรวมดานฟสิกส
พลังงานสูงระหวางไทยและจีน
STSP2020

คะแนน 0 0 0 ยังไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
Covid

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาแพทยศาสตร

เปาหมาย : การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

- จํานวนบทความที่นําเสนอในการ
ประชุม

เรื่อง 0 5 0 เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัยจากโรค
โควิด  จึงไดยก
เลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563
- ไดเตรียมบท
ความที่จะนําเสนอ
ในการประชุมแลว
จํานวนหนึ่ง แต
เนื่องจากมีนโย
บายและมาตรการ
ใหชะลอกิจกรรม
ที่มีการชุมนุมหรือ
ประชุมของ

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะคลี่
คลาย และตอมา
ไดมีการปรับลด
งบประมาณ
2563 ในหมวดนี้
เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัย  จึงได
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สมาชิกเกิน 20
คนขึ้นไป และ
ชะลอการเชิญชาว
ตางชาติเขา
ประชุม เนื่องจาก
สถานการณฯ โรค
COVID-19
- มหาวิทยาลัย
ปรับลดงบ
ประมาณ 2563
เกี่ยวกับการเดิน
ทางไปตาง
ประเทศของ
อาจารยและ
วิทยากรตางชาติ
รวมถึงการประชุม
รวมกับชาวตาง
ชาติทั้งหมด

ยกเลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563

- จํานวนผูเขารวมประชุม คน 0 0 0 เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัยจากโรค
โควิด  จึงไดยก
เลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563
- ไดเตรียมบท
ความที่จะนําเสนอ
ในการประชุมแลว
จํานวนหนึ่ง แต
เนื่องจากมีนโย
บายและมาตรการ
ใหชะลอกิจกรรม
ที่มีการชุมนุมหรือ
ประชุมของ
สมาชิกเกิน 20
คนขึ้นไป และ
ชะลอการเชิญชาว
ตางชาติเขา
ประชุม เนื่องจาก
สถานการณฯ โรค
COVID-19
- มหาวิทยาลัย
ปรับลดงบ
ประมาณ 2563
เกี่ยวกับการเดิน
ทางไปตาง
ประเทศของ

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะคลี่
คลาย และตอมา
ไดมีการปรับลด
งบประมาณ
2563 ในหมวดนี้
เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัย  จึงได
ยกเลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

อาจารยและ
วิทยากรตางชาติ
รวมถึงการประชุม
รวมกับชาวตาง
ชาติทั้งหมด

- จํานวนรอยละของผูเขารวม
ประชุมท่ีเปนชาวตางชาติของผูเขา
รวมประชุมท้ังหมด

รอยละ 0 0 0 เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัยจากโรค
โควิด  จึงไดยก
เลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563
- ไดเตรียมบท
ความที่จะนําเสนอ
ในการประชุมแลว
จํานวนหนึ่ง แต
เนื่องจากมีนโย
บายและมาตรการ
ใหชะลอกิจกรรม
ที่มีการชุมนุมหรือ
ประชุมของ
สมาชิกเกิน 20
คนขึ้นไป และ
ชะลอการเชิญชาว
ตางชาติเขา
ประชุม เนื่องจาก
สถานการณฯ โรค
COVID-19
- มหาวิทยาลัย
ปรับลดงบ
ประมาณ 2563
เกี่ยวกับการเดิน
ทางไปตาง
ประเทศของ
อาจารยและ
วิทยากรตางชาติ
รวมถึงการประชุม
รวมกับชาวตาง
ชาติทั้งหมด

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะคลี่
คลาย และตอมา
ไดมีการปรับลด
งบประมาณ
2563 ในหมวดนี้
เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัย  จึงได
ยกเลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563

- ระดับความสําเร็จของ การจัดทํา
ผลสัมฤทธิ์โครงการท่ีมีเจาภาพหลัก
ดานการเตรียมการจัดประชุมนานา
ชาติ

คะแนน 5 2 40 เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัยจากโรค
โควิด  จึงไดยก
เลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก

44



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

  ซึ่งตามระดับ
ความสําเร็จจะมี
ขั้นตอนดังนี้
1. วางแผนดําเนิน
การและงบ
ประมาณ
2. ประชุมผูเกี่ยว
ของและรายงาน
ความคืบหนาเปน
ระยะๆ
3. กําหนด
วิทยากรตาง
ประเทศใหสอด
คลองกับงบ
ประมาณและ
ประชาสัมพันธ
เชิญรวมประชุม
วิชาการ
4. ขออนุมัติและ
จัดประชุม
5. สรุปผลการ
ดําเนินการ
หมายเหตุ
- ไดเตรียมบท
ความที่จะนําเสนอ
ในการประชุมแลว
จํานวนหนึ่ง แต
เนื่องจากมีนโย
บายและมาตรการ
ใหชะลอกิจกรรมท่ี
มีการชุมนุมหรือ
ประชุมของ
สมาชิกเกิน 20
คนขึ้นไป และ
ชะลอการเชิญชาว
ตางชาติเขา
ประชุม เนื่องจาก
สถานการณฯ โรค
COVID-19
- มหาวิทยาลัย
ปรับลดงบ
ประมาณ 2563
เกี่ยวกับการเดิน
ทางไปตาง
ประเทศของ
อาจารยและ
วิทยากรตางชาติ

ไปกอนจนกวา
สถานการณจะคลี่
คลาย และตอมา
ไดมีการปรับลด
งบประมาณ
2563 ในหมวดนี้
เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัย  จึงได
ยกเลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

รวมถึงการประชุม
รวมกับชาวตาง
ชาติทั้งหมด
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

เปาหมาย : นักศึกษานานาชาติท่ีมีศักยภาพทางการเรียน

- จํานวนนักศึกษาใหมชาวตางชาติที่
มาศึกษาตอ/แลกเปลี่ยนระยะสั้น
-ยาว ในมหาวิทยาลัย

คน 0 100 0 เนื่องจากมีการ
ระบาดของไวรัส
โควิด ทําใหไม
สามารถดําเนิน
โครงการตาม
แผนที่วางไวได

เนื่องจากมีการ
ระบาดของไวรัส
โควิด ทําใหไม
สามารถดําเนิน
โครงการตาม
แผนที่วางไวได

-

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703019 - งานเจาภาพหลักดานการประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติในตางประเทศ
หนวยงาน : 1020000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เปาหมาย : นักศึกษานานาชาติท่ีมีศักยภาพทางการเรียน

- จํานวนนักศึกษาใหมชาวตางชาติที่
มาศึกษาตอ/แลกเปลี่ยนระยะสั้น
-ยาว ในมหาวิทยาลัย

คน 0 5 0 ไตรมาส 1
ไปประชาสัมพันธ
หลักสูตรนานา
ชาติในตาง
ประเทศ และสอบ
คัดเลือกนักเรียน
ทุนพระราชทาน
ภายใตโครงการ
พระราชทาน
ความชวยเหลือแก
ราชอาณาจักร
กัมพูชา ณ
ราชอาณาจักร
กัมพูชา ประจําป
การศึกษา 2563
เม่ือวันที่ 5-9
ธันวาคม 2562

ไตรมาส 2
อยูในระหวางการ
เตรียมการไป
ประชาสัมพันธรับ
สมัครนักศึกษา

ไตรมาส 3
มีการสอบคัดเลือก
เพื่อรับนักศึกษา
มาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี
คาดวาจะมีจํานวน
5 คน ทั้งนี้อยูใน
ระหวางการยืนยัน
การเขาศึกษา คาด
วาจะเรียบรอยใน

เกิดสถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคโควิด-19
ทําใหนักศึกษา
เรียนออนไลนโดย
จากตางประเทศ

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703019 - งานเจาภาพหลักดานการประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติในตางประเทศ
หนวยงาน : 1030000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4
มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เขา
ศึกษาในหลักสูตร
ประดับปริญญา
นานาชาติ จํานวน
5 ราย

- ระดับความสําเร็จของ การประชา
สัมพันธหลักสูตรนานาชาติในตาง
ประเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยีการ
เกษตร

คะแนน 5 5 100 อยูในระหวางการ
เตรียมการ

ไตรมาส 3
มีการสอบคัดเลือก
เพื่อรับนักศึกษา
มาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี
คาดวาจะมีจํานวน
5 คน ทั้งนี้อยูใน
ระหวางการยืนยัน
การเขาศึกษา คาด
วาจะเรียบรอยใน
ไตรมาส 4

ไตรมาส 4
ผลการดําเนินการ
เปนไปตามแผน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาแพทยศาสตร

เปาหมาย : นักศึกษานานาชาติท่ีมีศักยภาพทางการเรียน

- จํานวนนักศึกษาใหมชาวตางชาติที่
มาศึกษาตอ/แลกเปลี่ยนระยะสั้น
-ยาว ในมหาวิทยาลัย

คน 2 3 150 - หลักสูตร
เวชศาสตร
ปริวรรต   เปนนัก
ศึกษาปจจุบัน
จากกัมพูชา 3 คน
(Dr.Nav,
Ms.Monica,
Dr.Chun)

- ระดับความสําเร็จของ การจัดทํา
ผลสัมฤทธิ์โครงการท่ีมีเจาภาพหลัก
ดานการประชาสัมพันธหลักสูตร
นานาชาติในตางประเทศ

คะแนน 5 5 100 1. วางแผนและ
ประมาณการคาใช
จายในการการ
ดําเนินการ
2. ประชุมและ
รายงานความคืบ
หนาเปนระยะๆ  
รวม 2 คะแนน
3. ขออนุมัติ
โครงการประชา
สัมพันธหลักสูตร
นานาชาติ
เวชศาสตร
ปริวรรต ในตาง
ประเทศ (กัมพูชา)
4. ประชาสัมพันธ
ในตางประเทศ
(กัมพูชา)
รวมขอ 1-4 เปน
6 คะแนน
5. สรุปผลและ
จํานวนนักศึกษา
ตางชาติที่เขา
ศึกษาในหลักสูตร
ยอรวมขอ 1-5

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703019 - งานเจาภาพหลักดานการประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติในตางประเทศ
หนวยงาน : 1060000 - สํานักวิชาแพทยศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เปน 11 คะแนน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิทยาศาสตร

เปาหมาย : นักศึกษานานาชาติท่ีมีศักยภาพทางการเรียน

- *จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับ
ตางประเทศ

ครั้ง 0 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

- *จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยน ออก
ไป

คน 0 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

- ระดับความสําเร็จของ การประชา
สัมพันธหลักสูตรของสํานักวิชาวิทยา
ศาสตรในตางประเทศ

คะแนน 10 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

- จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ คน 0 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703019 - งานเจาภาพหลักดานการประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติในตางประเทศ
หนวยงาน : 1010000 - สํานักวิชาวิทยาศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

- ระดับความสําเร็จของ โครงการ
การประชาสัมพันธหลักสูตรของ
สํานักวิชาวิทยาศาสตรในตาง
ประเทศ

คะแนน 5 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.3.3 การเป็นมหาวทิยาลยัชั �นนําในการตอบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศ (Leading university-country demand driven)
งาน/โครงการ : 0703019 - งานเจา้ภาพหลกัดา้นการประชาสมัพันธห์ลกัสตูรนานาชาตใินตา่งประเทศ
หน่วยงาน : 3060000 - ศนูยก์จิการนานาชาติ

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยก์จิการนานาชาติ
เป้าหมาย : นักศกึษานานาชาตทิี�มศีกัยภาพทางการเรยีน

- จํานวนนักศกึษาใหมช่าวตา่งชาตทิี�มา
ศกึษาตอ่/แลกเปลี�ยนระยะสั �น-ยาว ใน
มหาวทิยาลยั

คน 0 0 0

เนื�องจาก
สถานการณก์าร
ระบาดของ
COVID-19 ทําให ้
ไมส่ามารถเดนิทาง
ไปประชาสมัพันธ์
หลกัสตูรและรับ
สมคัรนักศกึษาใน
ตา่งประเทศได ้จงึ
จําเป็นตอ้งเลื�อนการ
เดนิทางดงักลา่ว

- ระดบัความสําเร็จของการประชาสมัพันธ์
หลกัสตูรนานาชาตใินตา่งประเทศ

คะแนน 5 5 100

ไตรมาสที� 1
ศนูยก์จิการนานา
ชาตไิดใ้หข้อ้มลูสรปุ
งบประมาณและ
ขอ้มลูอื�น ๆ ที�เกี�ยว
ขอ้ง ใหห้น่วยงานที�
ไดรั้บจัดสรรในการ
ดําเนนิกจิกรรมเพื�อ
ประชาสมัพันธห์ลกั
สตูรนานาชาตใิน
ตา่งประเทศ

ไตรมาสที� 2
ศนูยก์จิการนานา
ชาตดํิาเนนิ
การ/อํานวยความ
สะดวก ในการ
ประสานงานกบั
สถาบนั/องคก์รใน
ตา่งประเทศเพื�อ
ดําเนนิการจัด
กจิกรรมเพื�อประชา
สมัพันธห์ลกัสตูร
นานาชาตใินตา่ง
ประเทศ และดําเนนิ
การ/อํานวยความ
สะดวก/บนัทกึงบ
ประมาณการใชจ้า่ย
ในการดําเนนิการจัด
กจิกรรมประชา
สมัพันธห์ลกัสตูร
นานาชาตใินตา่ง
ประเทศ

ไตรมาสที� 3
ศนูยก์จิการนานา
ชาตดํิาเนนิการเก็บ
ขอ้มลูในการดําเนนิ

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี
ไดอ้อกประกาศ
มาตรการและการ
เฝ้าระวงัการระบาด
ของโรคตดิเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19) อนัสง่
ผลกระทบตอ่การจัด
กจิกรรมของหน่วย
งานตา่ง ๆ ที�ตอ้ง
ดําเนนิการรว่มกบั
มหาวทิยาลยัหรอื
องคก์รในตา่ง
ประเทศ กอปรกบั
มหาวทิยาลยัมคีวาม
จําเป็นที�ตอ้งใชง้บ
ประมาณในการ
จัดการกบั
สถานการณไ์มป่กติ
นี� ศนูยก์จิการนานา
ชาตจิงึมคีวามจํา
เป็นตอ้งนํางบ
ประมาณกวา่รอ้ยละ
45 คนืใหก้บั
มหาวทิยาลยัฯ เพื�อ
ใชใ้นการดําเนนิการ
ดงักลา่ว

ศนูยก์จิการนานา
ชาตไิดดํ้าเนนิการ
จัดการงบประมาณ
คงเหลอืของ
งาน/โครงการที�ศนูย์
กจิการนานาชาติ
เป็นเจา้ภาพหลกัทกุ
งาน/โครงการมาไว ้
เป็นงบประมาณสว่น
กลาง ในการดําเนนิ
การจัดกจิกรรมเพื�อ
พัฒนาความรว่มมอื
ระหวา่งประเทศ
ประชาสมัพันธห์ลกั
สตูรนานาชาตฯิ
พัฒนาหลกัสตูร
นานาชาตฯิ การ
เตรยีมการจัดประชมุ
นานาชาติ และการ
จัดกจิกรรมภายใต ้
โครงการเสรมิสรา้ง
บรรยากาศนานา
ชาตใิน
มหาวทิยาลยัฯ และ
ศนูยฯ์ จะเป็นผู ้
รายงานผลการ
ดําเนนิงานภายใต ้
งานดงักลา่ว
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

การจัดกจิกรรม
ประชาสมัพันธห์ลกั
สตูรนานาชาตใิน
ตา่งประเทศ รวมถงึ
งบประมาณที�ใชใ้น
การดําเนนิการจัด
กจิกรรมประชา
สมัพันธห์ลกัสตูร
นานาชาตใินตา่ง
ประเทศ

ไตรมาสที� 4
ศนูยก์จิการนานา
ชาตไิดดํ้าเนนิการ
รวบรวมและ
วเิคราะหข์อ้มลูของ
กจิกรรมที�ดําเนนิการ
ไปแลว้วา่มนัีกศกึษา
ตา่งชาตทิี�ตอบรับจะ
มาศกึษา/ แลก
เปลี�ยนจํานวนกี�คน
เปรยีบเทยีบกบังบ
ประมาณที�ใชใ้นการ
ดําเนนิการ ซึ�งทกุ
หน่วยงานที�ไดรั้บ
การจัดสรรงบ
ประมาณ ไมส่ามารถ
ดําเนนิการได ้เนื�อง
จากสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของโรค
ตดิเชื�อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) ทําให ้
ไมส่ามารถเปรยีบ
เทยีบจํานวนงบ
ประมาณกบัตวัชี�วดั
ได ้ทั �งนี� ศนูยฯ์ ได ้
ดําเนนิการจัดทําเอ
สารอเิล็กทรอนกิส์
เพื�อใชใ้นการประชา
สมัพันธ์
มหาวทิยาลยัฯ และ
หลกัสตูรที�สามารถ
รับนักศกึษานานา
ชาตไิด ้เพื�อนํามาใช ้
ในปีงบประมาณตอ่
ไป

เป้าหมาย : สนับสนุนใหม้หาวทิยาลยัไดรั้บการจัดอนัดบัเป็นมหาวทิยาลยัชั �นเยี�ยมในกลุม่และมติติา่ง ๆ ตามมาตรฐานสากลอยา่งตอ่เนื�องและ
เหมาะสม

- จํานวนสื�อประชาสมัพันธ ์(ภาษา
องักฤษ)

ชิ�นงาน 2 5 250

ไตรมาสที� 1
ดําเนนิการจัดทํา
บตัรอวยพร
อเิล็กทรอนกิสภ์าษา
องักฤษ และเสนอ
ใหอ้ธกิารบด/ีผู ้
อํานวยการศนูย์
กจิการนานาชาตลิง
นาม เพื�อสง่ใหก้บัคู่
ความรว่มมอืในตา่ง

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี
ไดอ้อกประกาศ
มาตรการและการ
เฝ้าระวงัการระบาด
ของโรคตดิเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19) อนัสง่
ผลกระทบตอ่การจัด
กจิกรรมของหน่วย

ศนูยก์จิการนานา
ชาตไิดดํ้าเนนิการ
จัดการงบประมาณ
คงเหลอืของ
งาน/โครงการที�ศนูย์
กจิการนานาชาติ
เป็นเจา้ภาพหลกัทกุ
งาน/โครงการมาไว ้
เป็นงบประมาณสว่น
กลาง ในการดําเนนิ

55



เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ประเทศ ในโอกาส
วนัขึ�นปีใหม่

ไตรมาสที� 2
สํานักวชิาแพทย
ศาสตร์ เดนิทาง
ประชาสมัพันธห์ลกั
สตูร Translational
Medicine ณ กรงุ
พนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา

ไตรมาสที� 4
ศนูยก์จิการนานา
ชาตไิดจั้ดทํา
เอกสาร
อเิล็กทรอนกิสเ์พื�อ
ประชาสมัพันธ์
มหาวทิยาลยัฯ และ
หลกัสตูรที�นักศกึษา
นานาชาตสิามารถ
เขา้มาศกึษาได ้

งานตา่ง ๆ ที�ตอ้ง
ดําเนนิการรว่มกบั
มหาวทิยาลยัหรอื
องคก์รในตา่ง
ประเทศ กอปรกบั
มหาวทิยาลยัมคีวาม
จําเป็นที�ตอ้งใชง้บ
ประมาณในการ
จัดการกบั
สถานการณไ์มป่กติ
นี� ศนูยก์จิการนานา
ชาตจิงึมคีวามจํา
เป็นตอ้งนํางบ
ประมาณกวา่รอ้ยละ
45 คนืใหก้บั
มหาวทิยาลยัฯ เพื�อ
ใชใ้นการดําเนนิการ
ดงักลา่ว

การจัดกจิกรรมเพื�อ
พัฒนาความรว่มมอื
ระหวา่งประเทศ
ประชาสมัพันธห์ลกั
สตูรนานาชาตฯิ
พัฒนาหลกัสตูร
นานาชาตฯิ การ
เตรยีมการจัดประชมุ
นานาชาติ และการ
จัดกจิกรรมภายใต ้
โครงการเสรมิสรา้ง
บรรยากาศนานา
ชาตใิน
มหาวทิยาลยัฯ และ
ศนูยฯ์ จะเป็นผู ้
รายงานผลการ
ดําเนนิงานภายใต ้
งานดงักลา่ว

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวทิยาศาสตร์
เป้าหมาย : นักศกึษานานาชาตทิี�มศีกัยภาพทางการเรยีน

- *จํานวนกจิกรรมแลกเปลี�ยนกบัตา่ง
ประเทศ

ครั�ง 0 0 0

เนื�องจาก
สถานการณ์
Covid-19 จงึทําใหม้ี
ผลกระทบตอ่การจัด
กจิกรรมดงักลา่ว ดงั
นั�น มหาวทิยาลยั จงึ
ไดข้อเงนิคนืที�เคย
จัดสรรใหส้ํานักวชิา
วทิยาศาสตร์

- *จํานวนอาจารยแ์ลกเปลี�ยน ออกไป คน 0 0 0

เนื�องจาก
สถานการณ์
Covid-19 จงึทําใหม้ี
ผลกระทบตอ่การจัด
กจิกรรมดงักลา่ว ดงั
นั�น มหาวทิยาลยั จงึ
ไดข้อเงนิคนืที�เคย
จัดสรรใหส้ํานักวชิา
วทิยาศาสตร์

- ระดบัความสําเร็จของ การประชา
สมัพันธห์ลกัสตูรของสํานักวชิาวทิยา
ศาสตรใ์นตา่งประเทศ

คะแนน 10 0 0

เนื�องจาก
สถานการณ์
Covid-19 จงึทําใหม้ี
ผลกระทบตอ่การจัด
กจิกรรมดงักลา่ว ดงั
นั�น มหาวทิยาลยั จงึ
ไดข้อเงนิคนืที�เคย
จัดสรรใหส้ํานักวชิา
วทิยาศาสตร์

- จํานวนนักศกึษาชาวตา่งชาติ คน 0 0 0

เนื�องจาก
สถานการณ์
Covid-19 จงึทําใหม้ี
ผลกระทบตอ่การจัด
กจิกรรมดงักลา่ว ดงั
นั�น มหาวทิยาลยั จงึ
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ไดข้อเงนิคนืที�เคย
จัดสรรใหส้ํานักวชิา
วทิยาศาสตร์

- ระดบัความสําเร็จของ โครงการการ
ประชาสมัพันธห์ลกัสตูรของสํานักวชิา
วทิยาศาสตรใ์นตา่งประเทศ

คะแนน 5 0 0

เนื�องจาก
สถานการณ์
Covid-19 จงึทําใหม้ี
ผลกระทบตอ่การจัด
กจิกรรมดงักลา่ว ดงั
นั�น มหาวทิยาลยั จงึ
ไดข้อเงนิคนืที�เคย
จัดสรรใหส้ํานักวชิา
วทิยาศาสตร์

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาแพทยศาสตร์
เป้าหมาย : นักศกึษานานาชาตทิี�มศีกัยภาพทางการเรยีน

- จํานวนนักศกึษาใหมช่าวตา่งชาตทิี�มา
ศกึษาตอ่/แลกเปลี�ยนระยะสั �น-ยาว ใน
มหาวทิยาลยั

คน 2 3 150

- หลกัสตูร
เวชศาสตรป์รวิรรต  
เป็นนักศกึษา
ปัจจบุนั จากกมัพชูา
3 คน
(Dr.Nav,
Ms.Monica,
Dr.Chun)

- ระดบัความสําเร็จของ การจัดทําผล
สมัฤทธิ�โครงการที�มเีจา้ภาพหลกัดา้นการ
ประชาสมัพันธห์ลกัสตูรนานาชาตใินตา่ง
ประเทศ

คะแนน 5 5 100

1. วางแผนและ
ประมาณการคา่ใช ้
จา่ยในการการ
ดําเนนิการ
2. ประชมุและ
รายงานความคบื
หนา้เป็นระยะๆ  
รวม 2 คะแนน
3. ขออนุมตัิ
โครงการประชา
สมัพันธห์ลกัสตูร
นานาชาติ
เวชศาสตรป์รวิรรต
ในตา่งประเทศ
(กมัพชูา)
4. ประชาสมัพันธใ์น
ตา่งประเทศ
(กมัพชูา)
รวมขอ้ 1-4 เป็น 6
คะแนน
5. สรปุผลและ
จํานวนนักศกึษาตา่ง
ชาตทิี�เขา้ศกึษาใน
หลกัสตูร
ยอรวมขอ้ 1-5 เป็น
11 คะแนน

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร
เป้าหมาย : นักศกึษานานาชาตทิี�มศีกัยภาพทางการเรยีน

- จํานวนนักศกึษาใหมช่าวตา่งชาตทิี�มา
ศกึษาตอ่/แลกเปลี�ยนระยะสั �น-ยาว ใน
มหาวทิยาลยั

คน 0 5 0

ไตรมาส 1
ไปประชาสมัพันธ์
หลกัสตูรนานาชาติ
ในตา่งประเทศ และ
สอบคดัเลอืกนัก
เรยีนทนุพระราช

เกดิสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของโรค
โควดิ-19 ทําใหนั้ก
ศกึษาเรยีนออนไลน์
โดยจากตา่งประเทศ
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ทาน ภายใต ้
โครงการพระราช
ทาน ความชว่ย
เหลอืแกร่าช
อาณาจักรกมัพชูา ณ
ราชอาณาจักร
กมัพชูา ประจําปีการ
ศกึษา 2563 เมื�อวนั
ที� 5-9 ธนัวาคม 2562

ไตรมาส 2
อยูใ่นระหวา่งการ
เตรยีมการไปประชา
สมัพันธรั์บสมคัรนัก
ศกึษา

ไตรมาส 3
มกีารสอบคดัเลอืก
เพื�อรับนักศกึษามา
ศกึษาตอ่ในระดบั
ปรญิญาตรคีาดวา่จะ
มจํีานวน 5 คน ทั �งนี�
อยูใ่นระหวา่งการยนื
ยนัการเขา้ศกึษา
คาดวา่จะเรยีบรอ้ย
ในไตรมาส 4

ไตรมาส 4
มนัีกศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี เขา้
ศกึษาในหลกัสตูร
ประดบัปรญิญา
นานาชาติ จํานวน 5
ราย

- ระดบัความสําเร็จของ การประชา
สมัพันธห์ลกัสตูรนานาชาตใินตา่งประเทศ
สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

คะแนน 5 5 100

อยูใ่นระหวา่งการ
เตรยีมการ

ไตรมาส 3
มกีารสอบคดัเลอืก
เพื�อรับนักศกึษามา
ศกึษาตอ่ในระดบั
ปรญิญาตรคีาดวา่จะ
มจํีานวน 5 คน ทั �งนี�
อยูใ่นระหวา่งการยนื
ยนัการเขา้ศกึษา
คาดวา่จะเรยีบรอ้ย
ในไตรมาส 4

ไตรมาส 4
ผลการดําเนนิการ
เป็นไปตามแผน

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาเทคโนโลยสีงัคม
เป้าหมาย : นักศกึษานานาชาตทิี�มศีกัยภาพทางการเรยีน
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

- จํานวนนักศกึษาใหมช่าวตา่งชาตทิี�มา
ศกึษาตอ่/แลกเปลี�ยนระยะสั �น-ยาว ใน
มหาวทิยาลยั

คน 0 100 0

เนื�องจากมกีาร
ระบาดของไวรัส โค
วดิ ทําใหไ้มส่ามารถ
ดําเนนิโครงการตาม
แผนที�วางไวไ้ด ้

เนื�องจากมกีาร
ระบาดของไวรัส โค
วดิ ทําใหไ้มส่ามารถ
ดําเนนิโครงการตาม
แผนที�วางไวไ้ด ้

-
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สาขาวิชาชีววิทยา

เปาหมาย : หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปริญญารวม และหลักสูตรสองปริญญา

- จํานวนหลักสูตรปริญญารวม
(Joint Degree Program) ที่เกิดขึ้น
ใหม หรือจํานวนหลักสูตรฯ ที่ไดมี
การพัฒนา

หลักสูตร 0 0 0 อยูระหวางการทํา
MOU

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703021 - งานเจาภาพหลักดานการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ปริญญารวม และสองปริญญา
หนวยงาน : 1010400 - สาขาวิชาชีววิทยา
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิทยาศาสตร

เปาหมาย : หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปริญญารวม และหลักสูตรสองปริญญา

- จํานวนหลักสูตรสองปริญญา
(Dual/Double Degree Program)
ที่เกิดขึ้นใหม หรือจํานวนหลักสูตรฯ
ที่ไดมีการพัฒนา

หลักสูตร 0 0 0 เนื่องจากสถา
ณการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

เนื่องจากสถา
ณการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

-

- ระดับความสําเร็จของ การปรับ
ปรุงและเตรียมความพรอมหลัก
สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สํานักวิชา
วิทยาศาสตร เพื่อรองรับ
Dual/double degree

คะแนน 10 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

- ระดับความสําเร็จของ การพัฒนา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาแบบ
Double/dual degree ของสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

คะแนน 10 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

- ระดับความสําเร็จของ การพัฒนา
และธํารงหลักสูตรของสํานักวิชา

คะแนน 10 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703021 - งานเจาภาพหลักดานการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ปริญญารวม และสองปริญญา
หนวยงาน : 1010000 - สํานักวิชาวิทยาศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

วิทยาศาสตรใหไดมาตรฐานนานา
ชาติ

Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

- ระดับความสําเร็จของ การปรับ
ปรุงและเตรียมความพรอมหลักสูตร
ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร เพื่อรอง
รับ Dual/double degree

คะแนน 5 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country demand
driven)

งาน/โครงการ : 0703021 - งานเจาภาพหลักดานการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ปริญญารวม และสองปริญญา
หนวยงาน : 3060000 - ศูนยกิจการนานาชาติ

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยกิจการนานาชาติ

เปาหมาย : หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปริญญารวม และหลักสูตรสองปริญญา

- จํานวนหลักสูตรนานาชาติ
(International Program) ที่เกิดขึ้น
ใหม หรือจํานวนหลักสูตรฯ ที่ไดมี
การพัฒนา

หลักสูตร 0

- จํานวนหลักสูตรปริญญารวม
(Joint Degree Program) ที่เกิดขึ้น
ใหม หรือจํานวนหลักสูตรฯ ที่ไดมี
การพัฒนา

หลักสูตร 0 1 0 กิจกรรม "การ
พัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาแบบ
Double/dual
degree ของ
สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร"

ในสวนของ ศ.ดร
.เจมส เกตุทัต-คา
รนส ไดดําเนินการ
ไปแลว  สวนของ
รศ.ดร.วิสิษฐ แวว
สูงเนิน ไดดําเนิน
การไปเปนบาง
สวน และจะเดิน
ทางไปในชวงวันท่ี
13-17
เมษายน  2563
แตไดทําเรื่องยก
เลิกการเดินทางไป
แลว เนื่องจากเกิด
เช้ือไวรัสโควิด-19
ระบาด

- จํานวนหลักสูตรสองปริญญา
(Dual/Double Degree Program)
ที่เกิดขึ้นใหม หรือจํานวนหลักสูตรฯ
ที่ไดมีการพัฒนา

หลักสูตร 0 1 0 กิจกรรม "การ
พัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาแบบ
Double/dual
degree ของ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร"

ในสวนของ ศ.ดร
.เจมส เกตุทัต-คา
รนส ไดดําเนินการ
ไปแลว  สวนของ
รศ.ดร.วิสิษฐ แวว
สูงเนิน ไดดําเนิน
การไปเปนบาง
สวน และจะเดิน
ทางไปในชวงวันท่ี
13-17
เมษายน  2563
แตไดทําเรื่องยก
เลิกการเดินทางไป
แลว เนื่องจากเกิด
เช้ือไวรัสโควิด-19
ระบาด

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ ปริญญารวมและ
สองปริญญา

คะแนน 0 3 0 ไตรมาสที่ 1
1) ศูนยกิจการ
นานาชาติไดให
ขอมูลสรุปงบ
ประมาณและ
ขอมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ให
หนวยงานท่ีไดรับ
จัดสรรในการ

2) ดําเนินกิจกรรม
พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ
ปริญญารวม และ
สองปริญญา และ
ไดมอบหมายให
นางสาววชิรา กีรติ
เพียรเลิศ เจา
หนาท่ีบริหารงาน
ทั่วไป เดินทางไป
เพื่อติดตามการ
ดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรสอง
ปริญญา ณ ITS
สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

ไตรมาสที่ 2
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ดําเนิน
การ/อํานวยความ
สะดวก/บันทึก
การใชจายงบ
ประมาณ ในการ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรนานา
ชาติ ปริญญารวม
และสองปริญญา

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิทยาศาสตร

เปาหมาย : หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปริญญารวม และหลักสูตรสองปริญญา

- จํานวนหลักสูตรสองปริญญา
(Dual/Double Degree Program)
ที่เกิดขึ้นใหม หรือจํานวนหลักสูตรฯ
ที่ไดมีการพัฒนา

หลักสูตร 0 0 0 เนื่องจากสถา
ณการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

เนื่องจากสถา
ณการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

-

- ระดับความสําเร็จของ การปรับปรุง
และเตรียมความพรอมหลัก
สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สํานักวิชา
วิทยาศาสตร เพื่อรองรับ
Dual/double degree

คะแนน 10 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

- ระดับความสําเร็จของ การพัฒนา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาแบบ
Double/dual degree ของสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

คะแนน 10 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- ระดับความสําเร็จของ การพัฒนา
และธํารงหลักสูตรของสํานักวิชา
วิทยาศาสตรใหไดมาตรฐานนานา
ชาติ

คะแนน 10 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

- ระดับความสําเร็จของ การปรับปรุง
และเตรียมความพรอมหลักสูตรของ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือรองรับ
Dual/double degree

คะแนน 5 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

ผูรับผิดชอบ : สาขาวิชาชีววิทยา

เปาหมาย : หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปริญญารวม และหลักสูตรสองปริญญา

- จํานวนหลักสูตรปริญญารวม
(Joint Degree Program) ที่เกิดขึ้น
ใหม หรือจํานวนหลักสูตรฯ ที่ไดมี
การพัฒนา

หลักสูตร 0 0 0 อยูระหวางการทํา
MOU
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สาขาวิชาฟสิกส

เปาหมาย : ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ

- จํานวนขอตกลง/ความ
รวมมือกับตางประเทศ

ฉบับ 0 0 0 ไตรมาส 2
ชลอการดําเนิน
งานเนื่องจากมี
สถานะการณ
Covid

ไตรมาส 2
มีสถานะการณ
Covid

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตความรวมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศ

- จํานวนนักศึกษา อาจารย
นักวิจัย และบุคลากร ใน
การแลกเปลี่ยนเพื่อการ
ประชุม/สัมมนา/กิจกรรม
ทางวิชาการ ภาษา
วัฒนธรรม การศึกษา
และ/หรือการวิจัย

คน 0 0 0 ไตรมาส 2
ชลอการดําเนิน
งานเนื่องจากมี
สถานะการณ
Covid

มีสถานะการณ
Covid

- ระดับความสําเร็จของ
โครงการแลกเปลี่ยนนัก
ศึกษาและอาจารยสาขาวิชา
ฟสิกสกับสถาบันในตาง
ประเทศที่มี MOU

คะแนน 5 0 0 ไตรมาส 2
ชลอการดําเนิน
งานเนื่องจากมี
สถานะการณ
Covid

ไตรมาส 2
มีสถานะการณ
Covid

- ระดับความสําเร็จของ
โครงการสรางความรวมมือ
กับ Harbin Engineering
University ดานเทคโนโลยี
นิวเคลียร

คะแนน 0 0 0 ไตรมาส 2
ชลอการดําเนิน
งานเนื่องจากมี
สถานะการณ
Covid

มีสถานะการณ
Covid

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตองคกร/สมาคม/สถาบันตางประเทศท่ีหนวยงานฯ เปนสมาชิกหรือเครือขาย

- จํานวนองคกร/สมาคม
/สถาบัน/มหาวิทยาลัยตาง
ประเทศที่มีการสรางความ
รวมมือใหม

องคกร/สมาคม/
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

0 0 0 ไตรมาส 2
ชลอการดําเนิน
งานเนื่องจากมี
สถานะการณ
Covid

มีสถานะการณ
Covid

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703018 - งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงาน : 1010500 - สาขาวิชาฟสิกส
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เปาหมาย : ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ

- จํานวนขอตกลง/ความ
รวมมือกับตางประเทศ

ฉบับ 0 1 0 จัดทําบันทึกความ
รวมมือ ทาง
วิชาการ 1 ฉบับ
ชื่อ
MEMORANDUM
OF
UNDERSTANDING
BETWEEN
YAMAGUCHI
UNIVERSITY
AND SURANAREE
UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY

ไตรมาส 3-4
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําให
มหาวิยาลัยมีนโย
บายงดกิจกรรมการ
เดินทางไปตาง
ประเทศและคืนเงิน
งบประมาณที่ยังไม
ไดใชทั้งหมดให
มหาวิทยาลัย

สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําให
มหาวิยาลัยมีนโย
บายงดกิจกรรม
การเดินทางไป
ตางประเทศ

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตความรวมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศ

- จํานวนนักศึกษา อาจารย
นักวิจัย และบุคลากร ใน
การแลกเปลี่ยนเพื่อการ
ประชุม/สัมมนา/กิจกรรม
ทางวิชาการ ภาษา

คน 0 0 0 เลื่อนการดําเนิน
การ

ไตรมาส 3-4
เนื่องจาก

เนื่องจาก เกิด
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ทํา
ใหกิจกรรมที่ตอง

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703018 - งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงาน : 1030000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

วัฒนธรรม การศึกษา
และ/หรือการวิจัย

สถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําให
มหาวิยาลัยมีนโย
บายงดกิจกรรมการ
เดินทางไปตาง
ประเทศและคืนเงิน
งบประมาณที่ยังไม
ไดใชทั้งหมดให
มหาวิทยาลัย

ดําเนินการในตาง
ประเทศชะลอ
การดําเนิน
กิจกรรมไปจน
กวาสถานการณ
จะดีขึ้น

- ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาความรวมมือ
ระหวางประเทศ สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

คะแนน 5 0 0 เลื่อนการดําเนิน
การ

ไตรมาส 3-4
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําให
มหาวิยาลัยมีนโย
บายงดกิจกรรมการ
เดินทางไปตาง
ประเทศและคืนเงิน
งบประมาณที่ยังไม
ไดใชทั้งหมดให
มหาวิทยาลัย

เนื่องจาก เกิด
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ทํา
ใหกิจกรรมที่ตอง
ดําเนินการในตาง
ประเทศชะลอ
การดําเนิน
กิจกรรมไปจน
กวาสถานการณ
จะดีขึ้น

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตองคกร/สมาคม/สถาบันตางประเทศท่ีหนวยงานฯ เปนสมาชิกหรือเครือขาย

- จํานวนองคกร/สมาคม
/สถาบัน/มหาวิทยาลัยตาง
ประเทศที่มีการสรางความ
รวมมือใหม

องคกร/สมาคม/
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

0 0 0 ไตรมาส 3-4
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําให
มหาวิยาลัยมีนโย
บายงดกิจกรรมการ
เดินทางไปตาง
ประเทศและคืนเงิน
งบประมาณที่ยังไม
ไดใชทั้งหมดให
มหาวิทยาลัย

สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําให
มหาวิยาลัยมีนโย
บายงดกิจกรรม
การเดินทางไป
ตางประเทศ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาความรวมมือ
ระหวางประเทศ สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

คะแนน 0 0 0 ไตรมาส 3-4
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําให
มหาวิยาลัยมีนโย
บายงดกิจกรรมการ
เดินทางไปตาง
ประเทศและคืนเงิน
งบประมาณที่ยังไม
ไดใชทั้งหมดให
มหาวิทยาลัย

สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําให
มหาวิยาลัยมีนโย
บายงดกิจกรรม
การเดินทางไป
ตางประเทศ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาแพทยศาสตร

เปาหมาย : ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ

- จํานวนขอตกลง/ความ
รวมมือกับตางประเทศ

ฉบับ 1 1 100 มีการตออายุ
บันทึกขอตกลง
ความรวมมือการ
แลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ ระหวาง
University of
North Texas
Health Science
Center
(UNTHSC) และ
สํานักวิชาแพทย
ศาสตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เรียบรอยแลว

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะ
คลี่คลาย และตอ
มาไดปรับลดงบ
ประมาณ 2563
ในหมวดนี้

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตความรวมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศ

- จํานวนนักศึกษา อาจารย
นักวิจัย และบุคลากร ใน
การแลกเปลี่ยนเพื่อการ
ประชุม/สัมมนา/กิจกรรม
ทางวิชาการ ภาษา
วัฒนธรรม การศึกษา
และ/หรือการวิจัย

คน 1 0 0 เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัยจากโรค
โควิด  จึงไดยก
เลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563

- กิจกรรมที่
ดําเนินการแลว
ไดแก การ
ประสานกับ
program-
coordinator,
Univ.-Prof. Dr.
Erich
Schmutzhard,

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะ
คลี่คลาย และตอ
มาไดปรับลดงบ
ประมาณ 2563
ในหมวดนี้

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703018 - งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงาน : 1060000 - สํานักวิชาแพทยศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

Medical
University of
Innsbruck ในการ
สงนักศึกษาแพทย
จากออสเตรียมา
แลกเปลี่ยนและ
ฝกหัตถการทาง
การแพทย  for
the 2020 ASEA-
UNINET-
electives
ประมาณเดือน
สิงหาคม 2563
-เกิดเหตุการณไม
ปกติจากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะคลี่
คลาย
- ตอมา
มหาวิทยาลัยปรับ
ลดงบประมาณ
2563 เกี่ยวกับ
การเดินทางไปตาง
ประเทศของ
อาจารยและ
วิทยากรตางชาติ
รวมถึงการประชุม
รวมกับชาวตาง
ชาติทั้งหมด

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตองคกร/สมาคม/สถาบันตางประเทศท่ีหนวยงานฯ เปนสมาชิกหรือเครือขาย

- จํานวนองคกร/สมาคม
/สถาบัน/มหาวิทยาลัยตาง
ประเทศที่มีการสรางความ
รวมมือใหม

องคกร/สมาคม/
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

1 0 0 เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัยจากโรค
โควิด  จึงไดยก
เลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563

ขั้นตอนที่ได
ดําเนินการแลว
ไดแก การหารือ
เพ่ือเตรียมการ
สรางความรวมมือ

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะ
คลี่คลาย และตอ
มาไดปรับลดงบ
ประมาณ 2563
ในหมวดนี้
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ใหมกับสถาบัน
ทางการแพทยใน
ตางประเทศ
ตั้งแตเดือน
มีนาคม 2562 ให
ชะลอกิจกรรม
และการเดินทาง
ไปตางประเทศ
- มหาวิทยาลัย
ปรับลดงบ
ประมาณ 2563
เกี่ยวกับการเดิน
ทางไปตาง
ประเทศของ
อาจารยและ
วิทยากรตางชาติ
รวมถึงการประชุม
รวมกับชาวตาง
ชาติทั้งหมด

74



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สาขาวิชาชีววิทยา

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตความรวมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศ

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตองคกร/สมาคม/สถาบันตางประเทศท่ีหนวยงานฯ เปนสมาชิกหรือเครือขาย

เปาหมาย : ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ

- จํานวนขอตกลง/ความรวมมือกับ
ตางประเทศ

ฉบับ 0 1 0 อยูระหวางการลง
นาม

- *จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ออก
ไป

คน 0 1 0 นักศึกษา ป.ตรี
ชั้นป 4 ไดเดินทาง
ไปแลกเปล่ียนท่ี
ประเทศญี่ปุน

เปาหมาย : นักศึกษานานาชาติท่ีมีศักยภาพทางการเรียน

- *จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับ
ตางประเทศ

ครั้ง 0 1 0 สงนักศึกษาไป
แลกเปลี่ยน ณ
ประเทศญี่ปุน

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703018 - งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงาน : 1010400 - สาขาวิชาชีววิทยา
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว

เปาหมาย : ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ

- ความสําเร็จความรวมมือ
กับสถาบันในตางประเทศ

คะแนน 5 2 40 1. ประชุมหารือ
รายละเอียดใน
MOU และราย
วิชารองรับ
Double Degree
Program ระดับ
ปริญญาโท
ระหวาง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(คณาจารยสาขา
วิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
สัตว และ ผอ.ศูนย
กิจการนานาชาติ)
และ University
of Tours
ประเทศฝรั่งเศส
(Prof. Dr. Anne
Duittoz
Dr.Cécile
Grosbois
Dr.Christine
Fauvelle-Aymar
และ Prof. Dr.
Pascal
Mermillod) วันท่ี
12 ธันวาคม
2562 ณ หอง
ประชุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสัตว

2.การพัฒนาความ

มหาวิทยาลัยปรับ
แผนปฏิบัติการ
และงบประ
ะมาณ
ของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบ
ประมาณ
พ.ศ.2563 อัน
เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได
รับผลกระทบจาก
ปญหา
COVID-19 ที่มี
ผลตอรายรับ
มหาวิทยาลัย
(ตามบันทึกที่ อว
7436/202
ลว.14 เมษายน
2563)

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703018 - งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงาน : 1030300 - สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว

76



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

รวมมือทาง
วิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(รศ.ดร.สุรินทร
บุญอนันธนสาร)
กับ Tokyo
University of
Marine Science
and
Technology
ประเทศญี่ปุน
(Prof.Dr. Goro
Yoshizaki และ
Prof.Dr. Ikuo
Hirono) วันที่ 22
ต.ค.62 ณ กรม
ประมง กรุงเทพ
มหานคร โดยใช
งบประมาณจาก
โครงการวิจัย

3.การพัฒนาความ
รวมมือกับ INRA-
UPPA, UMR
1419 NuMeA
(Nutrition
Metabolism
Aquaculture),
Aquapôle
ประเทศฝรั่งเศส
โดย
Dr.Stephane
Panserat  จะเดิน
ทางมาเพื่อพัฒนา
พัฒนาความรวม
มือดานวิชาการ
งานวิจัย และ
อภิปรายผลการ
ศึกษาของนัก
ศึกษาปริญญาเอก
ระหวางวันที่ 22 -
29 กุมภาพันธ
2563 ณ มหาวิยา
ลัยเทคโนโลยีสุ
รนารี (เลื่อนการ
เดินทางเนื่องจาก
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สถานการณ
COVID-19)

4. มีการขยาย
ความรวมมือกับ
Utrecht
University ประ
เทศเนเธอรแลนด
โดยจะมีนักวิจัย
จํานวน 3 ทาน
และนักศึกษา
จํานวน 1 คน
คือ  Professor
Dr. Thomas J.T
Schonewille,
Professor Dr.
Roelof Marius,
Professor Dr.
Mieke Geertrui
Raymonda
Matthijs และ
Mr. Andreas
Papanikolaou
จะเดินทางมาเพื่อ
ทํางานวิจัย และ
ฝกอบรมเทคนิค
ตาง ๆ ในการทํา
งานวิจัยให
คณาจารยและนัก
ศึกษาในสาขาวิชา
ระหวางวันที่ 4
มีนาคม – 4
เมษายน 2563 ณ
มหาวิยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

5. นักศึกษาแลก
เปลี่ยนจาก
ประเทศจีน (a
collaborating
visit on learning
animal
nutrition, goat
and sheep
production, the
utilization of
local feed
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

resources, new
technical in the
lab, and the
role of
microorganism
in the rumen at
School of
Animal
Technology
and Innovation,
Institute of
Agricultural
Technology,
Suranaree
University of
Technology for
three months
during the
period of
October 2019
to January
2020.) ป. ตรี
จํานวน 3 คน
ตุลาคม 2562
-มกราคม 2563
(Miss Li Ping,
Miss Dong
Yibo,  Miss Sun
Hang)

6. รอง
ศาสตราจารย ดร.
สุรินทร บุญอนัน
ธนสาร ไปรวม
บรรยายและรวม
การสัมมนาการ
ทางวิชาการดาน
การเพาะเลี้ยงสัตว
นํ้า วันท่ี 13 – 18
มีนาคม 2563 ณ
Tokyo
University of
Marine Science
and
Technology
(TUMSAT)
ประเทศญี่ปุน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

(เลื่อนการเดินทาง
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19)

7. สาขาวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสัตว
สํานักวิชา
เทคโนโลยีการ
เกษตร จะรับนัก
ศึกษาสหกิจศึกษา
ระดับปริญญาตรี
จาก Bangladesh
Agricultural
University
ประเทศบังคลา
เทศ จํานวน 5 คน
เดินทางมาทําวิจัย
และทัศนศึกษา
ทางดาน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสัตว
และทางดาน
วัฒนธรรม โดยเริ่ม
ตั้งแตวันท่ี 1
มีนาคม-30
มิถุนายน 2563 ณ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
และจะมี
Professor Dr.
Ahsan Kabir เดิน
ทางเพื่อมาตรวจ
เยี่ยมและใหคํา
ปรึกษากับนัก
ศึกษา รายชื่อนัก
ศึกษาดังนี้ 1.
Miss Mst
Farhana Akter
Mohona 2. Miss
Shahala Azam
3. Miss Saima
Azam 4. Miss
Monira Akter
Mou 5. Miss
Jakia Sultana
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

(เลื่อนการเดินทาง
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19)

8. รอง
ศาสตราจารย
ดร.สุรินทร บุญ
อนันธนสาร เดิน
ทางไปหารือแผน
การทําวิจัยของ
นายคณกร พลศิริ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ซึ่งได
รับทุน คปก. รุนที่
19 ไปศึกษาวิจัยที่
University of
Algarve ประเทศ
โปรตุเกส ในวันที่
22 มีนาคม – 1
เมษายน 2563
(เลื่อนการเดินทาง
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19)

9. Dr. Kensuke
Ichida ซึ่งเปนนัก
วิจัยท่ีมาปฏิบัติ
งานวิจัยรวม จะ
เดินทางกลับไป
ปฏิบัติงานวิจัยท่ี
Tokyo
University of
Marine Science
and
Technology ใน
วันท่ี 19 มีนาคม
2563

- จํานวนขอตกลง/ความ
รวมมือกับตางประเทศ

ฉบับ 0 0 0 ไมมีการจัดทําขอ
ตกลง

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตความรวมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศ

- จํานวนนักศึกษา อาจารย
นักวิจัย และบุคลากร ใน
การแลกเปลี่ยนเพื่อการ

คน 0 13 0 1. ประชุมหารือ
รายละเอียดใน
MOU และราย

มหาวิทยาลัยปรับ
แผนปฏิบัติการ
และงบประ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ประชุม/สัมมนา/กิจกรรม
ทางวิชาการ ภาษา
วัฒนธรรม การศึกษา
และ/หรือการวิจัย

วิชารองรับ
Double Degree
Program ระดับ
ปริญญาโท
ระหวาง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(คณาจารยสาขา
วิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
สัตว และ ผอ.ศูนย
กิจการนานาชาติ)
และ University
of Tours
ประเทศฝรั่งเศส
(Prof. Dr. Anne
Duittoz
Dr.Cécile
Grosbois
Dr.Christine
Fauvelle-Aymar
และ Prof. Dr.
Pascal
Mermillod) วันท่ี
12 ธันวาคม
2562 ณ หอง
ประชุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสัตว

2.การพัฒนาความ
รวมมือทาง
วิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(รศ.ดร.สุรินทร
บุญอนันธนสาร)
กับ Tokyo
University of
Marine Science
and
Technology
ประเทศญี่ปุน
(Prof.Dr. Goro
Yoshizaki และ
Prof.Dr. Ikuo
Hirono) วันที่ 22

ะมาณ
ของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบ
ประมาณ
พ.ศ.2563 อัน
เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได
รับผลกระทบจาก
ปญหา
COVID-19 ที่มี
ผลตอรายรับ
มหาวิทยาลัย
(ตามบันทึกที่ อว
7436/202
ลว.14 เมษายน
2563)
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ต.ค.62 ณ กรม
ประมง กรุงเทพ
มหานคร โดยใช
งบประมาณจาก
โครงการวิจัย

3.การพัฒนาความ
รวมมือกับ INRA-
UPPA, UMR
1419 NuMeA
(Nutrition
Metabolism
Aquaculture),
Aquapôle
ประเทศฝรั่งเศส
โดย
Dr.Stephane
Panserat  จะเดิน
ทางมาเพื่อพัฒนา
พัฒนาความรวม
มือดานวิชาการ
งานวิจัย และ
อภิปรายผลการ
ศึกษาของนัก
ศึกษาปริญญาเอก
ระหวางวันที่ 22 -
29 กุมภาพันธ
2563 ณ มหาวิยา
ลัยเทคโนโลยีสุ
รนารี (เลื่อนการ
เดินทางเนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19)

4. มีการขยาย
ความรวมมือกับ
Utrecht
University ประ
เทศเนเธอรแลนด
โดยจะมีนักวิจัย
จํานวน 3 ทาน
และนักศึกษา
จํานวน 1 คน
คือ  Professor
Dr. Thomas J.T
Schonewille,
Professor Dr.
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

Roelof Marius,
Professor Dr.
Mieke Geertrui
Raymonda
Matthijs และ
Mr. Andreas
Papanikolaou
จะเดินทางมาเพื่อ
ทํางานวิจัย และ
ฝกอบรมเทคนิค
ตาง ๆ ในการทํา
งานวิจัยให
คณาจารยและนัก
ศึกษาในสาขาวิชา
ระหวางวันที่ 4
มีนาคม – 4
เมษายน 2563 ณ
มหาวิยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

5. นักศึกษาแลก
เปลี่ยนจาก
ประเทศจีน (a
collaborating
visit on learning
animal
nutrition, goat
and sheep
production, the
utilization of
local feed
resources, new
technical in the
lab, and the
role of
microorganism
in the rumen at
School of
Animal
Technology
and Innovation,
Institute of
Agricultural
Technology,
Suranaree
University of
Technology for
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

three months
during the
period of
October 2019
to January
2020.) ป. ตรี
จํานวน 3 คน
ตุลาคม 2562
-มกราคม 2563
(Miss Li Ping,
Miss Dong
Yibo,  Miss Sun
Hang)

6. รอง
ศาสตราจารย ดร.
สุรินทร บุญอนัน
ธนสาร ไปรวม
บรรยายและรวม
การสัมมนาการ
ทางวิชาการดาน
การเพาะเลี้ยงสัตว
นํ้า วันท่ี 13 – 18
มีนาคม 2563 ณ
Tokyo
University of
Marine Science
and
Technology
(TUMSAT)
ประเทศญี่ปุน
(เลื่อนการเดินทาง
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19)

7. สาขาวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสัตว
สํานักวิชา
เทคโนโลยีการ
เกษตร จะรับนัก
ศึกษาสหกิจศึกษา
ระดับปริญญาตรี
จาก Bangladesh
Agricultural
University
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ประเทศบังคลา
เทศ จํานวน 5 คน
เดินทางมาทําวิจัย
และทัศนศึกษา
ทางดาน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสัตว
และทางดาน
วัฒนธรรม โดยเริ่ม
ตั้งแตวันท่ี 1
มีนาคม-30
มิถุนายน 2563 ณ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
และจะมี
Professor Dr.
Ahsan Kabir เดิน
ทางเพื่อมาตรวจ
เยี่ยมและใหคํา
ปรึกษากับนัก
ศึกษา รายชื่อนัก
ศึกษาดังนี้ 1.
Miss Mst
Farhana Akter
Mohona 2. Miss
Shahala Azam
3. Miss Saima
Azam 4. Miss
Monira Akter
Mou 5. Miss
Jakia Sultana
(เลื่อนการเดินทาง
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19)

8. รอง
ศาสตราจารย
ดร.สุรินทร บุญ
อนันธนสาร เดิน
ทางไปหารือแผน
การทําวิจัยของ
นายคณกร พลศิริ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ซึ่งได
รับทุน คปก. รุนที่
19 ไปศึกษาวิจัยที่
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

University of
Algarve ประเทศ
โปรตุเกส ในวันที่
22 มีนาคม – 1
เมษายน 2563
(เลื่อนการเดินทาง
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19)

9. Dr. Kensuke
Ichida ซึ่งเปนนัก
วิจัยท่ีมาปฏิบัติ
งานวิจัยรวม จะ
เดินทางกลับไป
ปฏิบัติงานวิจัยท่ี
Tokyo
University of
Marine Science
and
Technology ใน
วันท่ี 19 มีนาคม
2563

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตองคกร/สมาคม/สถาบันตางประเทศท่ีหนวยงานฯ เปนสมาชิกหรือเครือขาย

- จํานวนองคกร/สมาคม
/สถาบัน/มหาวิทยาลัยตาง
ประเทศที่มีการสรางความ
รวมมือใหม

องคกร/สมาคม/
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

0 1 0 นักศึกษาแลก
เปลี่ยนจาก
ประเทศจีน (a
collaborating
visit on learning
animal
nutrition, goat
and sheep
production, the
utilization of
local feed
resources, new
technical in the
lab, and the
role of
microorganism
in the rumen at
School of
Animal
Technology
and Innovation,
Institute of

มหาวิทยาลัยปรับ
แผนปฏิบัติการ
และงบประ
ะมาณ
ของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบ
ประมาณ
พ.ศ.2563 อัน
เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได
รับผลกระทบจาก
ปญหา
COVID-19 ที่มี
ผลตอรายรับ
มหาวิทยาลัย
(ตามบันทึกที่ อว
7436/202
ลว.14 เมษายน
2563)
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

Agricultural
Technology,
Suranaree
University of
Technology for
three months
during the
period of
October 2019
to January
2020.) ป. ตรี
จํานวน 3 คน
ตุลาคม 2562
-มกราคม 2563
(Miss Li Ping,
Miss Dong
Yibo,  Miss Sun
Hang)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country demand
driven)

งาน/โครงการ : 0703018 - งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงาน : 1030200 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตความรวมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศ

- จํานวนนักศึกษา อาจารย
นักวิจัย และบุคลากร ในการ
แลกเปลี่ยนเพ่ือการ
ประชุม/สัมมนา/กิจกรรม
ทางวิชาการ ภาษา
วัฒนธรรม การศึกษา
และ/หรือการวิจัย

คน 0 1 0 -ไตรมาศที่ 1-
สืบเนื่องนักศึกษา
จาก Shinshu
University (SU)
จํานวน 1 ทานคือ
Ms.
Chiaki  Ando
นักศึกษาใน
โครงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษา
เพ่ือมาศึกษา
(ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา) ซึ่งเดิน
ทางมา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เม่ือวันที่ 31
สิงหาคม ถึงวันท่ี
16 พฤศจิกายน
2562 และมีคาใช
จาย 1,100 บาท
ไปศึกษาดูงาน
และทํากิจกรรม
การสัมภาษณ
เกษตรกร ท่ีทํา
เกษตรอินทรียใน
สหกรณการ
เกษตรลําพระ
เพลิง อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อ
วันท่ี 29 ต.ค.
2562
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

-ไตรมาสที่ 2-
ผศ.ดร.ณัฐธิญา
เบือนสันเทียะ
เดินทางไปหารือ
งานวิจัยและ
เจรจาความรวม
มือฯ ณ
มหาวิทยาลัย
จําปาสัก ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
เม่ือวันที่ 17-19
ก.พ.2563 ใน
โครงการสราง
เครือขายงานวิจัย
ดานโรคพืชและ
ควบคุมโรคใน
ระบบเกษตร
อินทรียและงาน
วิจัยดาน
เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช ระหวาง
มทส. และ
Chmpsck Uni.,
Lo and
Pvovince of
Agriculture and
Forestry. Lao-
Can Tho Uni.,
Vietnam โดยใช
งบประมาณ
27,400 บาท

--ไตรมาสท่ี 3
และไตรมาสที่ 4
--
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19)
มหาวิทยาลัยฯ ได
ดึงงบประมาณ
กลับ ดังนั้น สาขา
วิชาฯ จึงขอยก
เลิกการดําเนินการ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เปาหมาย : ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ

- จํานวนขอตกลง/ความรวม
มือกับตางประเทศ

ฉบับ 0 0 0 -ไตรมาสที่ 1-
ยังไมมีดําเนินการ
-ไตรมาสที่ 2-
ยังไมมีดําเนินการ
--ไตรมาสท่ี 3
และไตรมาสที่ 4
--
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19)
มหาวิทยาลัยฯ ได
ดึงงบประมาณ
กลับ ดังนั้น สาขา
วิชาฯ จึงขอยก
เลิกการดําเนินการ

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตองคกร/สมาคม/สถาบันตางประเทศท่ีหนวยงานฯ เปนสมาชิกหรือเครือขาย

- จํานวนองคกร/สมาคม
/สถาบัน/มหาวิทยาลัยตาง
ประเทศที่มีการสรางความ
รวมมือใหม

องคกร/สมาคม/
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

0 0 0 -ไตรมาสที่ 1-
ยังไมมี
-ไตรมาสที่ 2-
ยังไมมี
-ไตรมาสท่ี 3 และ
ไตรมาสที่ 4 -
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19)
มหาวิทยาลัยฯ ได
ดึงงบประมาณ
กลับ ดังนั้น สาขา
วิชาฯ จึงขอยก
เลิกการดําเนินการ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สาขาวิชาเคมี

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตองคกร/สมาคม/สถาบันตางประเทศท่ีหนวยงานฯ เปนสมาชิกหรือเครือขาย

- *จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับ
ตางประเทศ

ครั้ง 0

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตความรวมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศ

- *จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยน รับ
เขา

5 0

- *จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยน ออก
ไป

คน 0

เปาหมาย : ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ

- จํานวนหลักสูตรสองปริญญา
(Dual/Double Degree Program)
ที่เกิดขึ้นใหมหรือจํานวนหลักสูตรที่
ไดมีการพัฒนา

หลักสูตร 0 1 0 1. ศ.ดร.เจมส เกตุ
ทัต-คารนส ไดจัด
กิจกรรมในวันท่ี
22 ตุลาคม 2562
เวลา 9.00-16.00
ณ หอง C2-123
ชั้น 1 อาคาร
วิชาการ 2 โดยได
เชิญทีมคณาจารย
จากมหาวิทยาลัย
อินโดนีเซีย
จํานวน 2 ทาน มา
ยังมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เพื่อสรางความ
รวมมือทาง
วิชาการและการ
วิจัยรวมกัน
2. รศ.ดร.วิสิษฐ
แววสูงเนิน ไดเดิน
ทางไป
มหาวิทยาลัยใน
ประเทศญี่ปุน เพื่อ
สรางเครือขาย
วิชาการกับ
มหาวิทยาลัยชั้น
นําของประเทศญี่
ปุน ในวันที่

- -

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703018 - งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงาน : 1010200 - สาขาวิชาเคมี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

12-23 พ.ย.
2562  และขอ
อนุมัติเดินทางเพื่อ
เดินทางไปประ
เทศญี่ปุน ในการ
ประชุมโครงการ
หลักสูตรสอง
ปริญญากับ
Osaka
university และ
รวมทําวิจัย, หารือ
กิจกรรรมแลกเปลี
ยนนักศึกษาที่
Nagoya
Institute of
Technology
ระหวางวันที่
13-17 เมษายน
2563 แตเนื่อง
จากไดเกิด
สถานการณเชื้อ
ไวรัสโควิด-19
ระบาด จึงไดทํา
หนังสือยกเลิกการ
เดินทางไปตาง
ประเทศเปนที่
เรียบรอยแลว
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิทยาศาสตร

เปาหมาย : ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ

- จํานวนขอตกลง/ความ
รวมมือกับตางประเทศ

ฉบับ 0 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตความรวมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศ

- จํานวนนักศึกษา อาจารย
นักวิจัย และบุคลากร ใน
การแลกเปลี่ยนเพื่อการ
ประชุม/สัมมนา/กิจกรรม
ทางวิชาการ ภาษา
วัฒนธรรม การศึกษา
และ/หรือการวิจัย

คน 0 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

- ระดับความสําเร็จของ การ
พัฒนาความรวมมือดานการ
วิชาการและวิจัยของสํานัก
วิชาวิทยาศาสตรกับ
University of Malang

คะแนน 0 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703018 - งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงาน : 1010000 - สํานักวิชาวิทยาศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- ระดับความสําเร็จของ การ
พัฒนาความรวมมือดานการ
วิชาการและวิจัยของสํานัก
วิชาวิทยาศาสตรกับ
University of Malaya

คะแนน 0 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

- ระดับความสําเร็จของ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาของ
สํานักวิชาวิทยาศาสตรกับ
สถาบันในตางประเทศ

คะแนน 5 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

- ระดับความสําเร็จของ การ
สรางความรวมมือใหมดาน
วิชาการระหวางสํานักวิชา
วิทยาศาสตรกับหนวยงาน
ในตางประเทศ

คะแนน 5 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตองคกร/สมาคม/สถาบันตางประเทศท่ีหนวยงานฯ เปนสมาชิกหรือเครือขาย

- จํานวนองคกร/สมาคม
/สถาบัน/มหาวิทยาลัยตาง
ประเทศที่มีการสรางความ
รวมมือใหม

องคกร/สมาคม/
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

0 0 0 เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมดัง
กลาว ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึง
ไดขอเงินคืนท่ีเคย
จัดสรรใหสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

เปาหมาย : ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ

- จํานวนขอ
ตกลง/ความรวมมือ
กับตางประเทศ

ฉบับ 0 2 0 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-
มีนาคม 2563)
1.จัดพิธีลงนามบันทึกขอ
ตกลงความรวมมือทาง
วิชาการและการแลก
เปลี่ยนนักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
รนารี และมหาวิทยาลัย
อคิตะ ประเทศญี่ปุน
(ขยายระยะเวลา) เปน
ระยะเวลา 5 ป ตั้งแต 18
กุมภาพันธ 2563 เปนตน
ไป
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-
มิถุนายน 2563)
1.ดําเนินการขยายระยะ
เวลาบันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีกับ
Johns
Hopkins  University
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-
กันยายน 2563)
1.จัดสงบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีกับ
Johns
Hopkins  University  ให
กับ Johns Hopkins
University เพ่ือลงนาม

-

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตความรวมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศ

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703018 - งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงาน : 1080000 - สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- จํานวนนักศึกษา
อาจารย นักวิจัย
และบุคลากร ในการ
แลกเปลี่ยนเพ่ือการ
ประชุม/สัมมนา
/กิจกรรมทาง
วิชาการ ภาษา
วัฒนธรรม การศึกษา
และ/หรือการวิจัย

คน 0 412 0 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-
ธันวาคม 2562)
1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนนัก
ศึกษาระหวางสํานักวิชา
พยาบาลศาสตร และมหา
วิทยาลัยอคิตะ ประเทศ
ญี่ปุน
ผูเขารวม 214 คน มหาวิ
ทยาลัยอคิตะ อาจารยและ
นักศึกษา 3 คน สํานักวิชา
พยาบาลศาสตร อาจารย
11 คน นักศึกษา 200 คน
2.การศึกษาดูงานดานการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร
สุขภาพ สปป.ลาว 4-15
พฤศจิกายน 2562
ผูเขารวมกิจกรรม 187 คน
สปป.ลาวอาจารย 6 คน
นักศึกษา 20 คน
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
อาจารย 35 คน บุคลากร
6 คน
นักศึกษา 120 คน

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม -
มีนาคม 2563)
การประชุมหารือสราง
ความรวมมือทางวิชาการ
และแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และการศึกษาดูงานโรง
พยาบาลท่ีเปนแหลงฝก
ระหวางสํานักวิชา
พยาบาลศาสตรและ
Vives University
College ประเทศเบล
เยี่ยม ในวันที่ 27-28
กุมภาพันธ 2563 จํานวน
ผูเขารวม 11 คน สํานัก
วิชาพยาบาลศาสตร 9 คน
และ Vives University
College 2 คน
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-
กันยายน 2563)
-ไมไดจัดกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการแพรระบาดของ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส
2019 (COVID-19)

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตองคกร/สมาคม/สถาบันตางประเทศท่ีหนวยงานฯ เปนสมาชิกหรือเครือขาย

- จํานวน
องคกร/สมาคม
/สถาบัน/
มหาวิทยาลัยตาง
ประเทศที่มีการสราง
ความรวมมือใหม

องคกร/สมาคม/
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

0 1 0 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-
มีนาคม 2563)
อยูระหวางดําเนินการ
สรางความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงานใน
ตางประเทศ โดยดําเนิน
การสงราง MOU ให
พิจารณาแลว 2 หนวยงาน
ไดแก
1. Vives University
College ประเทศเบล
เยี่ยม
2. University of Health
Science สปป.ลาว
ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-
กันยายน 2563)
1.มีการลงนามบันทึกขอ
ตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
รนารีและ University of
Health Science
สปป.ลาว
2.บันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีและ
Vives University
College ประเทศเบล
เยี่ยม อยูระหวางดําเนิน
การ

- -
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.3.3 การเป็นมหาวทิยาลยัชั �นนําในการตอบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศ (Leading university-country demand driven)
งาน/โครงการ : 0703018 - งานเจา้ภาพหลกัดา้นพัฒนาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
หน่วยงาน : 3060000 - ศนูยก์จิการนานาชาติ

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยก์จิการนานาชาติ
เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนา
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

คะแนน 5 5 100

ไตรมาสที� 1
ศนูยก์จิการนานาชาตไิด ้
ดําเนนิการสรปุขอ้มลูงบ
ประมาณและขอ้มลูอื�น ๆ
ที�เกี�ยวขอ้ง ใหห้น่วยงาน
ที�ไดรั้บจัดสรรงบ
ประมาณในการดําเนนิ
กจิกรรมเพื�อพัฒนาความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศ
และยงัไดดํ้าเนนิการใน
การประสานงานกบั
สถาบนั/องคก์รในตา่ง
ประเทศดว้ย

ไตรมาสที� 2
ดําเนนิการ/อํานวยความ
สะดวกในการดําเนนิการ
จัดกจิกรรมเพื�อพัฒนา
ความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ เชน่
1)  รับรองอาจารยแ์ละ
คณะนักวจัิยจากสหพันธ
รัฐรัสเซยี
2)  รับรองผูป้ระสานงาน
สหกจิศกึษาจาก
University of Victoria
ประเทศแคนาดา
3) การอสง่นักศกึษาและ
อาจารยจํ์านวน 4 คน
เขา้รว่มการแขง่ขนั
Student Speech
Compettition ซึ�งจัดโดย
The United Nation
Office for South-South
Cooperation
(UNOSSC)
เป็นตน้

ไตรมาสที� 3
ศนูยก์จิการนานาชาตไิด ้
ดําเนนิการเก็บขอ้มลูใน
การดําเนนิการจัด
กจิกรรมเพื�อพัฒนาความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศ
รวมถงึงบประมาณที�ใช ้
ในการดําเนนิงานดา้น
การพัฒนาความรว่มมอื
ระหวา่งประเทศ

ไตรมาสที� 4

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี
ไดอ้อกประกาศ
มาตรการและการ
เฝ้าระวงัการระบาด
ของโรคตดิเชื�อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อนัสง่
ผลกระทบตอ่การ
จัดกจิกรรมของ
หน่วยงานตา่ง ๆ ที�
ตอ้งดําเนนิการรว่ม
กบัมหาวทิยาลยั
หรอืองคก์รในตา่ง
ประเทศ กอปรกบั
มหาวทิยาลยัมี
ความจําเป็นที�ตอ้ง
ใชง้บประมาณใน
การจัดการกบั
สถานการณไ์มป่กติ
นี� ศนูยก์จิการนานา
ชาตจิงึมคีวามจํา
เป็นตอ้งนํางบ
ประมาณกวา่รอ้ยละ
45 คนืใหก้บั
มหาวทิยาลยัฯ เพื�อ
ใชใ้นการดําเนนิการ
ดงักลา่ว

ศนูยก์จิการนานา
ชาตไิดดํ้าเนนิการ
จัดการงบประมาณ
คงเหลอืของ
งาน/โครงการที�
ศนูยก์จิการนานา
ชาตเิป็นเจา้ภาพ
หลกัทกุงาน
/โครงการมาไวเ้ป็น
งบประมาณสว่น
กลาง ในการ
ดําเนนิการจัด
กจิกรรมเพื�อ
พัฒนาความรว่ม
มอืระหวา่งประเทศ
ประชาสมัพันธ์
หลกัสตูรนานา
ชาตฯิ พัฒนาหลกั
สตูรนานาชาตฯิ
การเตรยีมการจัด
ประชมุนานาชาติ
และการจัด
กจิกรรมภายใต ้
โครงการเสรมิ
สรา้งบรรยากาศ
นานาชาตใิน
มหาวทิยาลยัฯ
และศนูยฯ์ จะเป็นผู ้
รายงานผลการ
ดําเนนิงานภายใต ้
งานดงักลา่ว
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ศนูยก์จิการนานาชาตไิด ้
ดําเนนิการรวบรวมและ
วเิคราะหข์อ้มลูของ
กจิกรรมที�ดําเนนิการไป
แลว้ และเปรยีบเทยีบกบั
งบประมาณที�ใชใ้นการ
ดําเนนิการ

- จํานวนขอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ

ฉบบั 2 10 500

ไตรมาสที� 2
1) ขอ้ตกลง/ความรว่ม
มอืกบัตา่งประเทศ
จํานวน 2 ฉบบั จาก
กจิกรรม "การพัฒนา
ความรว่มมอืนานาชาติ
เพื�อสรา้งความเขม้แข็ง
ทางวชิาการอยา่งเป็นสา
กลดา้นไบโอรไีฟเนอรี�
เพื�อพัฒนาอตุสาหกรรม
ใหม ่New S-curve "  1
ฉบบั จากกจิกรรม "การ
สรา้งความเป็นผูนํ้าและ
สากลทางดา้น
เทคโนโลยชีวีภาพของ
มทส. ในกลุม่ประเทศอา
เซี�ยน " และ 2 ฉบบัจาก
กจิกรรม "การรว่มมอื
ทางวชิาการทาง
เทคโนโลยจีลุนิทรยี์
อตุสาหกรรมในรปูแบบ
ของ Cotutelle de theses
ระหวา่งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี กบั
Institute National
Polytechnique of
Toulouse และ
University of Paul
Sabatier ประเทศ
ฝรั�งเศส เพื�อใหไ้ด ้
ปรญิญารว่มปรญิญาเอก
(Double degree PhD)"
โดยสาขาวชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ
สํานักวชิาเทคโนโลยี
การเกษตร

ไตรมาสที� 4
1) บนัทกึความเขา้ใจ
ความรว่มมอืทางวชิาการ
ระหวา่ง มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี และ
University of Shizuoka
ประเทศญี�ปุ่ น
(Memorandum of
Understanding for
Academic
Cooperationbetween
Suranaree University of
Technology, Thailand
and University
ofShizuoka, Japan)

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี
ไดอ้อกประกาศ
มาตรการและการ
เฝ้าระวงัการระบาด
ของโรคตดิเชื�อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อนัสง่
ผลกระทบตอ่การ
จัดกจิกรรมของ
หน่วยงานตา่ง ๆ ที�
ตอ้งดําเนนิการรว่ม
กบัมหาวทิยาลยั
หรอืองคก์รในตา่ง
ประเทศ กอปรกบั
มหาวทิยาลยัมี
ความจําเป็นที�ตอ้ง
ใชง้บประมาณใน
การจัดการกบั
สถานการณไ์มป่กติ
นี� ศนูยก์จิการนานา
ชาตจิงึมคีวามจํา
เป็นตอ้งนํางบ
ประมาณกวา่รอ้ยละ
45 คนืใหก้บั
มหาวทิยาลยัฯ เพื�อ
ใชใ้นการดําเนนิการ
ดงักลา่ว

ศนูยก์จิการนานา
ชาตไิดดํ้าเนนิการ
จัดการงบประมาณ
คงเหลอืของ
งาน/โครงการที�
ศนูยก์จิการนานา
ชาตเิป็นเจา้ภาพ
หลกัทกุงาน
/โครงการมาไวเ้ป็น
งบประมาณสว่น
กลาง ในการ
ดําเนนิการจัด
กจิกรรมเพื�อ
พัฒนาความรว่ม
มอืระหวา่งประเทศ
ประชาสมัพันธ์
หลกัสตูรนานา
ชาตฯิ พัฒนาหลกั
สตูรนานาชาตฯิ
การเตรยีมการจัด
ประชมุนานาชาติ
และการจัด
กจิกรรมภายใต ้
โครงการเสรมิ
สรา้งบรรยากาศ
นานาชาตใิน
มหาวทิยาลยัฯ
และศนูยฯ์ จะเป็นผู ้
รายงานผลการ
ดําเนนิงานภายใต ้
งานดงักลา่ว
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

2) บนัทกึความเขา้ใจ
ระหวา่ง Facultyof
Agriculture, Yamaguchi
University ประเทศญี�ปุ่ น
และสํานักวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร
สํานักวชิาวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร(ีMemorandumof
Understanding between
Faculty of Agriculture,
Yamaguchi University
andInstitute of
Agricultural
Technology, Institute of
Science,
SuranareeUniversity of
Technology)
3) ขอ้ตกลงการแลก
เปลี�ยนนักศกึษา ระหวา่ง
Faculty ofAgriculture,
Yamaguchi University
ประเทศญี�ปุ่ น และสํานัก
วชิาเทคโนโลยกีาร
เกษตร สํานักวชิาวทิยา
ศาสตรม์หาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี
(StudentExchange
Agreement between
Faculty of Agriculture,
Yamaguchi University
andInstitute of
Agricultural
Technology, Institute of
Science,
SuranareeUniversity of
Technology)
4) ขอ้ตกลงความรว่มมอื
วา่ดว้ยการจัดทําหลกั
สตูรรว่มDouble Degree
ระดบัปรญิญาโทระหวา่ง
หลกัสตูรปรญิญาโทดา้น
เทคโนโลยกีารผลติสตัว์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนารแีละ Master of
Science Program in
Biology and Health,
specialtyReproductive
Biology of the
Université de Tours
สาธารณรัฐ
ฝรั�งเศส(Cooperation
agreement regarding the
setting up of Double
Degree inMaster of
Science Program in
Animal Production
Technology of
SuranareeUniversity of
Technology, Thailand
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

and Master of Science
Program in Biology
andHealth, specialty
Reproductive Biology
of the Université de
Tours, France)
5) บนัทกึความเขา้ใจ
ระหวา่ง
UniversitiTunku Abdul
Rahman ประเทศ
มาเลเซยี และ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร(ีMemorandum of
Understanding between
Universiti Tunku Abdul
Rahman,Malaysia and
Suranaree University of
Technology, Thailand)

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ

- จํานวนนักศกึษา อาจารย์ นักวจัิย
และบคุลากร ในการแลกเปลี�ยน
เพื�อการประชมุ/สมัมนา/กจิกรรม
ทางวชิาการ ภาษา วฒันธรรม การ
ศกึษา และ/หรอืการวจัิย

คน 40 354 885

ไตรมาสที� 1
จํานวนบคุคลที�เขา้รว่ม
การแลกเปลี�ยน จํานวน
8 คน จากกจิกรรม "การ
รับรองคณะผูบ้รหิาร
และ/หรอื ผูแ้ทนจาก
มหาวทิยาลยัคูค่วามรว่ม
มอืที�มาลงนาม/หารอื
ความรว่มมอื ณ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร"ี จํานวน 13 คน
จากกจิกรรม "การสนับ
สนุนกจิกรรมภายใต ้
สมาคม/องคก์รที�
มหาวทิยาลยัฯ เป็น
สมาชกิหรอืมคีวามรว่ม
มอื" โดยศนูยก์จิการ
นานาชาติ

ไตรมาสที� 2
1) จํานวนบคุคลที�เขา้
รว่มการแลกเปลี�ยน
จํานวน 5 คน จาก
กจิกรรม "โครงการ
พัฒนาความรว่มมอืทาง
วชิาการและกจิกรรม
แลกเปลี�ยนระหวา่ง
สววศ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี กบั
สถาบนัในทวปีเอเซยี"
โดยสํานักวชิาวศิวกรรม
ศาสตร์
2) จํานวนบคุคลที�เขา้
รว่มการแลกเปลี�ยน
จํานวน 5 คน จาก
กจิกรรม "การรว่มมอื
ทางวชิาการทาง
เทคโนโลยจีลุนิทรยี์
อตุสาหกรรมในรปูแบบ

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี
ไดอ้อกประกาศ
มาตรการและการ
เฝ้าระวงัการระบาด
ของโรคตดิเชื�อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อนัสง่
ผลกระทบตอ่การ
จัดกจิกรรมของ
หน่วยงานตา่ง ๆ ที�
ตอ้งดําเนนิการรว่ม
กบัมหาวทิยาลยั
หรอืองคก์รในตา่ง
ประเทศ กอปรกบั
มหาวทิยาลยัมี
ความจําเป็นที�ตอ้ง
ใชง้บประมาณใน
การจัดการกบั
สถานการณไ์มป่กติ
นี� ศนูยก์จิการนานา
ชาตจิงึมคีวามจํา
เป็นตอ้งนํางบ
ประมาณกวา่รอ้ยละ
45 คนืใหก้บั
มหาวทิยาลยัฯ เพื�อ
ใชใ้นการดําเนนิการ
ดงักลา่ว

ศนูยก์จิการนานา
ชาตไิดดํ้าเนนิการ
จัดการงบประมาณ
คงเหลอืของ
งาน/โครงการที�
ศนูยก์จิการนานา
ชาตเิป็นเจา้ภาพ
หลกัทกุงาน
/โครงการมาไวเ้ป็น
งบประมาณสว่น
กลาง ในการ
ดําเนนิการจัด
กจิกรรมเพื�อ
พัฒนาความรว่ม
มอืระหวา่งประเทศ
ประชาสมัพันธ์
หลกัสตูรนานา
ชาตฯิ พัฒนาหลกั
สตูรนานาชาตฯิ
การเตรยีมการจัด
ประชมุนานาชาติ
และการจัด
กจิกรรมภายใต ้
โครงการเสรมิ
สรา้งบรรยากาศ
นานาชาตใิน
มหาวทิยาลยัฯ
และศนูยฯ์ จะเป็นผู ้
รายงานผลการ
ดําเนนิงานภายใต ้
งานดงักลา่ว
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ของ Cotutelle de theses
ระหวา่งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี กบั
Institute National
Polytechnique of
Toulouse และ
University of Paul
Sabatier ประเทศ
ฝรั�งเศส เพื�อใหไ้ด ้
ปรญิญารว่มปรญิญาเอก
(Double degree PhD)"
จํานวน 5 คน จาก
กจิกรรม "การพัฒนา
ความรว่มมอืนานาชาติ
เพื�อสรา้งความเขม้แข็ง
ทางวชิาการอยา่งเป็นสา
กลดา้นไบโอรไีฟเนอรี�
เพื�อพัฒนาอตุสาหกรรม
ใหม ่New S-curve "
จํานวน 5 ตน จาก "การ
สรา้งความเป็นผูนํ้าและ
สากลทางดา้น
เทคโนโลยชีวีภาพของ
มทส. ในกลุม่ประเทศอา
เซี�ยน "  โดยสาขาวชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ
สํานักวชิาเทคโนโลยี
การเกษตร
3) จํานนวนบคุคลที�เขา้
รว่มการแลกเปลี�ยน
จํานวน 4 คน จาก
กจิกรรม "โครงการ
พัฒนาความรว่มมอืทาง
วชิาการระหวา่ง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนารกีบั National
Institute of
Agronomical Research
(INRA) และ University
of Tours ประเทศ
ฝรั�งเศส" จํานวน 3 คน
จากกจิกรรม "โครงการ
พัฒนาความรว่มมอืทาง
วชิาการระหวา่ง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนารกีบั Guizhou
University ประเทศจนี "
จํานวน 1 คน จาก
กจิกรรม "โครงการรอง
รับ Double Degree
Program ระดบัปรญิญา
โทระหวา่งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี และ
University of Tours
ประเทศฝรั�งเศส "
จํานวน 2 คน จาก
กจิกรรม "โครงการ
พัฒนาความรว่มมอืทาง
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วชิาการระหวา่ง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนารกีบั University of
Algarve ประเทศ
โปรตเุกสและ
มหาวทิยาลยัในยโุรป"
จํานวน 1 คน จาก
กจิกรรม "โครงการ
พัฒนาความรว่มมอืทาง
วชิาการระหวา่ง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนารกีบั Tokyo
University of Marine
Science and
Technology ประเทศ
ญี�ปุ่ น"  โดย สาขาววชิา
เทคโนโลยแีละนวตั
กรรมทางสตัว์ สํานักวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร
4) จํานวนบคุคลที�เขา้
รว่มการแลกเปลี�ยน
จํานวน 35 คน จาก
กจิกรรม "การพัฒนา
ความรว่มมอืทางวชิาการ
ระหวา่งสํานักวชิา
พยาบาลศาสตรก์บั
สถาบนัในทวปีอเมรกิา
และยโุรป" โดยสํานัก
วชิาพยาบาลศาสตร์
5) จํานวนบคุคลที�เขา้
รว่มการแลกเปลี�ยน
จํานวน 216 คน จาก
กจิกรรม "การพัฒนา
ความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ สํานักวชิา
สาธารณสขุศาสตร"์ โดย
สํานักวชิาสาธารณสขุ
ศาสตร์
6) จํานวนบคุคลที�เขา้
รว่มการแลกเปลี�ยน
จํานวน 3 คน จาก
กจิกรรม "การรับรอง
คณะผูบ้รหิาร และ/หรอื
ผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยั
คูค่วามรว่มมอืที�มาลง
นาม/หารอืความรว่มมอื
ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร"ี
จํานวน 4 คน จาก
กจิกรรม "การสนับสนุน
กจิกรรมภายใตส้มาคม/
องคก์รที�มหาวทิยาลยัฯ
เป็นสมาชกิหรอืมคีวาม
รว่มมอื" โดยศนูยก์จิการ
นานาชาติ

ไตรมาสที� 4
จากกจิกรรมตา่ง ๆ ดงันี�
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1) การดําเนนิการวจัิย
รว่มภายใตค้วามรว่มมอื
ดา้นอดุมศกึษาและการ
วจัิยระหวา่ง
ไทย-ฝรั�งเศส (จํานวน 5
คน)
2) กจิกรรม Long
Distance Project Based
Learning on IoT
System Development
(จํานวน 33 คน)
3) การรับรองคณะเจา้
หนา้ที�จากสถานทู
คแคนาดาประจํา
ประเทศไทย (จํานวน 6
คน)

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย

- จํานวนองคก์ร/สมาคม/สถาบนั/
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มกีาร
สรา้งความรว่มมอืใหม่

องคก์ร/สมาคม/
สถาบนั/มหาวทิยาลยั

4 16 400

ไตรมาสที� 1
ศนูยก์จิการนานาชาตไิด ้
ดําเนนิการสรา้งความ
รว่มมอืใหมก่บัองคก์ร
และสถาบนัในตา่ง
ประเทศ ดงันี�
1. President's Forum of
Southeast and South
Asia and Taiwan
Universities โดยการเขา้
รว่มเป็นสมาชกิ เพื�อ
สรา้งโอกาสในการแลก
เปลี�ยนทางวชิาการกบั
มหาวทิยาลยัในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้
เอเชยีใต ้และประเทศ
สาธารณรัฐจนี (ไตห้วนั)
2. University of
Bradford เป็นหนึ�งใน
มหาวทิยาลยัที�เป็น
สมาชกิ World
Technology
Universities Network
(WTUN) ซึ�ง อดศิกัดิ� สุ
วทิวสั อาจารยป์ระจํา
สาขาวชิาเทคโนโลยี
การจัดการ ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก WTUN
ใหดํ้าเนนิการวจัิยรว่มกบั
อาจารยข์อง University
of Bradford

ไตรมาสที� 2
1) จํานวนองคก์รที�มี
ความรว่มมอืใหม่ จํานวน
2 องคก์ร จากกจิกรรม
"โครงการพัฒนาความ
รว่มมอืทางวชิาการและ
กจิกรรมแลกเปลี�ยน
ระหวา่ง สววศ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี
ไดอ้อกประกาศ
มาตรการและการ
เฝ้าระวงัการระบาด
ของโรคตดิเชื�อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อนัสง่
ผลกระทบตอ่การ
จัดกจิกรรมของ
หน่วยงานตา่ง ๆ ที�
ตอ้งดําเนนิการรว่ม
กบัมหาวทิยาลยั
หรอืองคก์รในตา่ง
ประเทศ กอปรกบั
มหาวทิยาลยัมี
ความจําเป็นที�ตอ้ง
ใชง้บประมาณใน
การจัดการกบั
สถานการณไ์มป่กติ
นี� ศนูยก์จิการนานา
ชาตจิงึมคีวามจํา
เป็นตอ้งนํางบ
ประมาณกวา่รอ้ยละ
45 คนืใหก้บั
มหาวทิยาลยัฯ เพื�อ
ใชใ้นการดําเนนิการ
ดงักลา่ว

ศนูยก์จิการนานา
ชาตไิดดํ้าเนนิการ
จัดการงบประมาณ
คงเหลอืของ
งาน/โครงการที�
ศนูยก์จิการนานา
ชาตเิป็นเจา้ภาพ
หลกัทกุงาน
/โครงการมาไวเ้ป็น
งบประมาณสว่น
กลาง ในการ
ดําเนนิการจัด
กจิกรรมเพื�อ
พัฒนาความรว่ม
มอืระหวา่งประเทศ
ประชาสมัพันธ์
หลกัสตูรนานา
ชาตฯิ พัฒนาหลกั
สตูรนานาชาตฯิ
การเตรยีมการจัด
ประชมุนานาชาติ
และการจัด
กจิกรรมภายใต ้
โครงการเสรมิ
สรา้งบรรยากาศ
นานาชาตใิน
มหาวทิยาลยัฯ
และศนูยฯ์ จะเป็นผู ้
รายงานผลการ
ดําเนนิงานภายใต ้
งานดงักลา่ว
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สรุนารี กบัสถาบนัใน
ทวปีเอเซยี" โดยสํานัก
วชิาวศิวกรรมศาสตร์
2) จํานวนองคก์รที�มี
ความรว่มมอืใหม่ จํานวน
2 องคก์ร จากกจิกรรม
"การรว่มมอืทางวชิาการ
ทางเทคโนโลยจีลุนิทรยี์
อตุสาหกรรมในรปูแบบ
ของ Cotutelle de theses
ระหวา่งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี กบั
Institute National
Polytechnique of
Toulouse และ
University of Paul
Sabatier ประเทศ
ฝรั�งเศส เพื�อใหไ้ด ้
ปรญิญารว่มปรญิญาเอก
(Double degree PhD)"
จํานวน 3 องคก์ร จาก
กจิกรรม "การพัฒนา
ความรว่มมอืนานาชาติ
เพื�อสรา้งความเขม้แข็ง
ทางวชิาการอยา่งเป็นสา
กลดา้นไบโอรไีฟเนอรี�
เพื�อพัฒนาอตุสาหกรรม
ใหม ่New S-curve"
จํานวน 4 องคก์ร จากกจิ
กกรม "การสรา้งความ
เป็นผูนํ้าและสากลทาง
ดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ
ของ มทส. ในกลุม่ประ
เทศอาเซี�ยน " โดย
สาขาวชิาเทคโนโลยี
ชวีภาพ สํานักวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร
3) จํานวนองคก์รที�มี
ความรว่มมอืใหม่ จํานวน
1 องคก์ร จากกจิกรรม
"โครงการพัฒนาความ
รว่มมอืทางวชิาการ
ระหวา่งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารกีบั
National Institute of
Agronomical Research
(INRA) และ University
of Tours ประเทศ
ฝรั�งเศส" โดยสาขาวชิา
เทคโนโลยแีละนวตั
กรรมทางสตัว์ สํานักวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร

ไตรมาสที� 4
1) ศนูยก์จิการนานาชา
ตไดรั้บประสานงานจาก
Political, Economic and
Public Affairs สถานทตู
แคนาดาประจําประเทศ
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ไทย ในการเดนิทาง
เยอืนเพื�อหารอืเรื�องผล
กระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม
ที�เกดิจากการขยายตวั
เมอืงของจังหวกั
นครราชสมีา รว่มกบัหวั
หนา้สาขาวชิาวศิวกรรม
สิ�งแวดลอ้ม และ
คณาจารยใ์นสาขาวชิาฯ
2) มหาวทิยาลยัฯ ได ้
สรา้งความรว่มมอืกบั
National Kaohsiung
University of
Hospitality and Tourism
สาธารณรัฐจนี (ไตห้วนั)
และไดจั้ดทําบนัทกึ
ความรว่มมอืระหวา่ง 2
สถาบนัดว้ย

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยบ์รรณสารและสื�อการศกึษา
เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ
เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ
- จํานวนนักศกึษา อาจารย์ นักวจัิย
และบคุลากร ในการแลกเปลี�ยน
เพื�อการประชมุ/สมัมนา/กจิกรรม
ทางวชิาการ ภาษา วฒันธรรม การ
ศกึษา และ/หรอืการวจัิย

คน 0

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย
- จํานวนองคก์ร/สมาคม/สถาบนั/
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มกีาร
สรา้งความรว่มมอืใหม่

องคก์ร/สมาคม/
สถาบนั/มหาวทิยาลยั

0

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวทิยาศาสตร์
เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ

- จํานวนขอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ

ฉบบั 0 0 0

เนื�องจากสถานการณ์
Covid-19 จงึทําใหม้ผีล
กระทบตอ่การจัด
กจิกรรมดงักลา่ว ดงันั�น
มหาวทิยาลยั จงึไดข้อ
เงนิคนืที�เคยจัดสรรให ้
สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ

- จํานวนนักศกึษา อาจารย์ นักวจัิย
และบคุลากร ในการแลกเปลี�ยน
เพื�อการประชมุ/สมัมนา/กจิกรรม
ทางวชิาการ ภาษา วฒันธรรม การ
ศกึษา และ/หรอืการวจัิย

คน 0 0 0

เนื�องจากสถานการณ์
Covid-19 จงึทําใหม้ผีล
กระทบตอ่การจัด
กจิกรรมดงักลา่ว ดงันั�น
มหาวทิยาลยั จงึไดข้อ
เงนิคนืที�เคยจัดสรรให ้
สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

- ระดบัความสําเร็จของ การพัฒนา
ความรว่มมอืดา้นการวชิาการและ
วจัิยของสํานักวชิาวทิยาศาสตรก์บั
University of Malang

คะแนน 0 0 0

เนื�องจากสถานการณ์
Covid-19 จงึทําใหม้ผีล
กระทบตอ่การจัด
กจิกรรมดงักลา่ว ดงันั�น
มหาวทิยาลยั จงึไดข้อ
เงนิคนืที�เคยจัดสรรให ้
สํานักวชิาวทิยาศาสตร์
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- ระดบัความสําเร็จของ การพัฒนา
ความรว่มมอืดา้นการวชิาการและ
วจัิยของสํานักวชิาวทิยาศาสตรก์บั
University of Malaya

คะแนน 0 0 0

เนื�องจากสถานการณ์
Covid-19 จงึทําใหม้ผีล
กระทบตอ่การจัด
กจิกรรมดงักลา่ว ดงันั�น
มหาวทิยาลยั จงึไดข้อ
เงนิคนืที�เคยจัดสรรให ้
สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

- ระดบัความสําเร็จของ การแลก
เปลี�ยนนักศกึษาของสํานักวชิา
วทิยาศาสตรก์บัสถาบนัในตา่ง
ประเทศ

คะแนน 5 0 0

เนื�องจากสถานการณ์
Covid-19 จงึทําใหม้ผีล
กระทบตอ่การจัด
กจิกรรมดงักลา่ว ดงันั�น
มหาวทิยาลยั จงึไดข้อ
เงนิคนืที�เคยจัดสรรให ้
สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

- ระดบัความสําเร็จของ การสรา้ง
ความรว่มมอืใหมด่า้นวชิาการ
ระหวา่งสํานักวชิาวทิยาศาสตรก์บั
หน่วยงานในตา่งประเทศ

คะแนน 5 0 0

เนื�องจากสถานการณ์
Covid-19 จงึทําใหม้ผีล
กระทบตอ่การจัด
กจิกรรมดงักลา่ว ดงันั�น
มหาวทิยาลยั จงึไดข้อ
เงนิคนืที�เคยจัดสรรให ้
สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย

- จํานวนองคก์ร/สมาคม/สถาบนั/
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มกีาร
สรา้งความรว่มมอืใหม่

องคก์ร/สมาคม/
สถาบนั/มหาวทิยาลยั

0 0 0

เนื�องจากสถานการณ์
Covid-19 จงึทําใหม้ผีล
กระทบตอ่การจัด
กจิกรรมดงักลา่ว ดงันั�น
มหาวทิยาลยั จงึไดข้อ
เงนิคนืที�เคยจัดสรรให ้
สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

ผูร้บัผดิชอบ : สาขาวชิาฟิสกิส์

เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ

- จํานวนขอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ

ฉบบั 0 0 0

ไตรมาส 2
ชลอการดําเนนิงานเนื�อง
จากมสีถานะการณ์
Covid

ไตรมาส 2
มสีถานะการณ์
Covid

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ
- จํานวนนักศกึษา อาจารย์ นักวจัิย
และบคุลากร ในการแลกเปลี�ยน
เพื�อการประชมุ/สมัมนา/กจิกรรม
ทางวชิาการ ภาษา วฒันธรรม การ
ศกึษา และ/หรอืการวจัิย

คน 0 0 0

ไตรมาส 2
ชลอการดําเนนิงานเนื�อง
จากมสีถานะการณ์
Covid

มสีถานะการณ์
Covid

- ระดบัความสําเร็จของ โครงการ
แลกเปลี�ยนนักศกึษาและอาจารย์
สาขาวชิาฟิสกิสก์บัสถาบนัในตา่ง
ประเทศที�ม ีMOU

คะแนน 5 0 0

ไตรมาส 2
ชลอการดําเนนิงานเนื�อง
จากมสีถานะการณ์
Covid

ไตรมาส 2
มสีถานะการณ์
Covid

- ระดบัความสําเร็จของ โครงการ
สรา้งความรว่มมอืกบั Harbin
Engineering University ดา้น
เทคโนโลยนีวิเคลยีร์

คะแนน 0 0 0

ไตรมาส 2
ชลอการดําเนนิงานเนื�อง
จากมสีถานะการณ์
Covid

มสีถานะการณ์
Covid

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย

- จํานวนองคก์ร/สมาคม/สถาบนั/
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มกีาร
สรา้งความรว่มมอืใหม่

องคก์ร/สมาคม/
สถาบนั/มหาวทิยาลยั

0 0 0

ไตรมาส 2
ชลอการดําเนนิงานเนื�อง
จากมสีถานะการณ์
Covid

มสีถานะการณ์
Covid

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาพยาบาลศาสตร์
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ

- จํานวนขอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ

ฉบบั 0 2 0

ไตรมาสที� 2 (มกราคม-
มนีาคม 2563)
1.จัดพธิลีงนามบนัทกึ
ขอ้ตกลงความรว่มมอื
ทางวชิาการและการ
แลกเปลี�ยนนักศกึษา
ระหวา่งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี และ
มหาวทิยาลยัอคติะ
ประเทศญี�ปุ่ น (ขยาย
ระยะเวลา) เป็นระยะ
เวลา 5 ปี ตั �งแต ่18
กมุภาพันธ ์2563 เป็นตน้
ไป
ไตรมาสที� 3 (เมษายน-
มถินุายน 2563)
1.ดําเนนิการขยายระยะ
เวลาบนัทกึขอ้ตกลง
ความรว่มมอืทางวชิาการ
ระหวา่งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารกีบั
Johns
Hopkins  University
ไตรมาสที� 4 (กรกฎาคม-
กนัยายน 2563)
1.จัดสง่บนัทกึขอ้ตกลง
ความรว่มมอืทางวชิาการ
ระหวา่งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารกีบั
Johns
Hopkins  University  ให ้
กบั Johns Hopkins
University เพื�อลงนาม

-

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ

- จํานวนนักศกึษา อาจารย์ นักวจัิย
และบคุลากร ในการแลกเปลี�ยน
เพื�อการประชมุ/สมัมนา/กจิกรรม
ทางวชิาการ ภาษา วฒันธรรม การ
ศกึษา และ/หรอืการวจัิย

คน 0 412 0

ไตรมาสที� 1 (ตลุาคม-
ธนัวาคม 2562)
1.กจิกรรมแลกเปลี�ยน
นักศกึษาระหวา่งสํานัก
วชิาพยาบาลศาสตร์
และมหาวทิยาลยัอคติะ
ประเทศญี�ปุ่ น
ผูเ้ขา้รว่ม 214 คน มหาวิ
ทยาลยัอคติะ อาจารย์
และนักศกึษา 3 คน
สํานักวชิาพยาบาล
ศาสตร์ อาจารย ์11 คน
นักศกึษา 200 คน
2.การศกึษาดงูานดา้น
การพยาบาลและการ
ผดงุครรภค์ณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยั
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ
สปป.ลาว 4-15
พฤศจกิายน 2562
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 187
คน สปป.ลาวอาจารย ์6
คน นักศกึษา 20 คน
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

สํานักวชิาพยาบาล
ศาสตร์ อาจารย ์35 คน
บคุลากร 6 คน
นักศกึษา 120 คน

ไตรมาสที� 2 (มกราคม -
มนีาคม 2563)
การประชมุหารอืสรา้ง
ความรว่มมอืทางวชิาการ
และแลกเปลี�ยนนัก
ศกึษา และการศกึษาดู
งานโรงพยาบาลที�เป็น
แหลง่ฝึก ระหวา่งสํานัก
วชิาพยาบาลศาสตรแ์ละ
Vives University
College ประเทศเบล
เยี�ยม ในวนัที� 27-28
กมุภาพันธ ์2563 จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม 11 คน สํานัก
วชิาพยาบาลศาสตร ์9
คน และ Vives
University College 2
คน
ไตรมาสที� 4 (กรกฎาคม-
กนัยายน 2563)
-ไมไ่ดจั้ดกจิกรรมเนื�อง
จากสถานการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื�อ
โคโรนาไวรัส 2019
(COVID-19)

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย

- จํานวนองคก์ร/สมาคม/สถาบนั/
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มกีาร
สรา้งความรว่มมอืใหม่

องคก์ร/สมาคม/
สถาบนั/มหาวทิยาลยั

0 1 0

ไตรมาสที� 2 (มกราคม-
มนีาคม 2563)
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ
สรา้งความรว่มมอืทาง
วชิาการกบัหน่วยงานใน
ตา่งประเทศ โดยดําเนนิ
การสง่รา่ง MOU ให ้
พจิารณาแลว้ 2 หน่วย
งานไดแ้ก่
1. Vives University
College ประเทศเบล
เยี�ยม
2. University of Health
Science สปป.ลาว
ไตรมาสที� 4 (กรกฏาคม-
กนัยายน 2563)
1.มกีารลงนามบนัทกึขอ้
ตกลงความรว่มมอืทาง
วชิาการระหวา่ง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนารแีละ University
of Health Science
สปป.ลาว
2.บนัทกึขอ้ตกลงความ
รว่มมอืทางวชิาการ
ระหวา่งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารแีละ

- -
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

Vives University
College ประเทศเบล
เยี�ยม อยูร่ะหวา่งดําเนนิ
การ

ผูร้บัผดิชอบ : สาขาวชิาชวีวทิยา
เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ
เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย
เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ
- จํานวนขอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ

ฉบบั 0 1 0 อยูร่ะหวา่งการลงนาม

- *จํานวนนักศกึษาแลกเปลี�ยน
ออกไป

คน 0 1 0

นักศกึษา ป.ตรี ชั �นปี 4
ไดเ้ดนิทางไปแลก
เปลี�ยนที�
ประเทศญี�ปุ่ น

เป้าหมาย : นักศกึษานานาชาตทิี�มศีกัยภาพทางการเรยีน
- *จํานวนกจิกรรมแลกเปลี�ยนกบั
ตา่งประเทศ

ครั�ง 0 1 0 สง่นักศกึษาไปแลก
เปลี�ยน ณ ประเทศญี�ปุ่ น

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาแพทยศาสตร์
เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ

- จํานวนขอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ

ฉบบั 1 1 100

มกีารตอ่อายบุนัทกึขอ้
ตกลงความรว่มมอืการ
แลกเปลี�ยนทางวชิาการ
ระหวา่ง University of
North Texas Health
Science Center
(UNTHSC) และสํานัก
วชิาแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนารี เรยีบรอ้ยแลว้

ชว่งปลายเดอืน
ก.พ. 62 เกดิ
เหตกุารณไ์มป่กติ
จากโรค
COVID-19 จงึทํา
ใหกํ้าหนดการตา่งๆ
เลื�อนออกไปกอ่น
จนกวา่สถานการณ์
จะคลี�คลาย และตอ่
มาไดป้รับลดงบ
ประมาณ 2563 ใน
หมวดนี�

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ

- จํานวนนักศกึษา อาจารย์ นักวจัิย
และบคุลากร ในการแลกเปลี�ยน
เพื�อการประชมุ/สมัมนา/กจิกรรม
ทางวชิาการ ภาษา วฒันธรรม การ
ศกึษา และ/หรอืการวจัิย

คน 1 0 0

เนื�องจากสถานการณย์งั
ไมป่ลอดภยัจากโรคโค
วดิ  จงึไดย้กเลกิกจิกรรม
ดงักลา่วในปีงบประมาณ
2563

- กจิกรรมที�ดําเนนิการ
แลว้ ไดแ้ก่ การประสาน
กบั program-
coordinator, Univ.-Prof.
Dr. Erich Schmutzhard,
Medical University of
Innsbruck ในการสง่นัก
ศกึษาแพทยจ์าก
ออสเตรยีมาแลกเปลี�ยน
และฝึกหตัถการทางการ
แพทย ์ for the 2020
ASEA-UNINET-
electives ประมาณเดอืน
สงิหาคม 2563
-เกดิเหตกุารณไ์มป่กติ
จากโรค COVID-19 จงึ
ทําใหกํ้าหนดการตา่งๆ
เลื�อนออกไปกอ่นจนกวา่

ชว่งปลายเดอืน
ก.พ. 62 เกดิ
เหตกุารณไ์มป่กติ
จากโรค
COVID-19 จงึทํา
ใหกํ้าหนดการตา่งๆ
เลื�อนออกไปกอ่น
จนกวา่สถานการณ์
จะคลี�คลาย และตอ่
มาไดป้รับลดงบ
ประมาณ 2563 ใน
หมวดนี�
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
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ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

สถานการณจ์ะคลี�คลาย
- ตอ่มามหาวทิยาลยั
ปรับลดงบประมาณ
2563 เกี�ยวกบัการเดนิ
ทางไปตา่งประเทศของ
อาจารยแ์ละวทิยากรตา่ง
ชาติ รวมถงึการประชมุ
รว่มกบัชาวตา่งชาตทิั �ง
หมด

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย

- จํานวนองคก์ร/สมาคม/สถาบนั/
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มกีาร
สรา้งความรว่มมอืใหม่

องคก์ร/สมาคม/
สถาบนั/มหาวทิยาลยั

1 0 0

เนื�องจากสถานการณย์งั
ไมป่ลอดภยัจากโรคโค
วดิ  จงึไดย้กเลกิกจิกรรม
ดงักลา่วในปีงบประมาณ
2563

ขั �นตอนที�ไดดํ้าเนนิการ
แลว้ ไดแ้ก่ การหารอื
เพื�อเตรยีมการสรา้ง
ความรว่มมอืใหมก่บั
สถาบนัทางการแพทย์
ในตา่งประเทศ
ตั �งแตเ่ดอืน มนีาคม
2562 ใหช้ะลอกจิกรรม
และการเดนิทางไปตา่ง
ประเทศ
- มหาวทิยาลยัปรับลด
งบประมาณ 2563 เกี�ยว
กบัการเดนิทางไปตา่ง
ประเทศของอาจารยแ์ละ
วทิยากรตา่งชาติ รวมถงึ
การประชมุรว่มกบัชาว
ตา่งชาตทิั �งหมด

ชว่งปลายเดอืน
ก.พ. 62 เกดิ
เหตกุารณไ์มป่กติ
จากโรค
COVID-19 จงึทํา
ใหกํ้าหนดการตา่งๆ
เลื�อนออกไปกอ่น
จนกวา่สถานการณ์
จะคลี�คลาย และตอ่
มาไดป้รับลดงบ
ประมาณ 2563 ใน
หมวดนี�

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาแพทยศาสตร์
เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ

- จํานวนขอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ

ฉบบั 1 1 100

มกีารตอ่อายบุนัทกึขอ้
ตกลงความรว่มมอืการ
แลกเปลี�ยนทางวชิาการ
ระหวา่ง University of
North Texas Health
Science Center
(UNTHSC) และสํานัก
วชิาแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนารี เรยีบรอ้ยแลว้

ชว่งปลายเดอืน
ก.พ. 62 เกดิ
เหตกุารณไ์มป่กติ
จากโรค
COVID-19 จงึทํา
ใหกํ้าหนดการตา่งๆ
เลื�อนออกไปกอ่น
จนกวา่สถานการณ์
จะคลี�คลาย และตอ่
มาไดป้รับลดงบ
ประมาณ 2563 ใน
หมวดนี�

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ

- จํานวนนักศกึษา อาจารย์ นักวจัิย
และบคุลากร ในการแลกเปลี�ยน
เพื�อการประชมุ/สมัมนา/กจิกรรม
ทางวชิาการ ภาษา วฒันธรรม การ
ศกึษา และ/หรอืการวจัิย

คน 1 0 0

เนื�องจากสถานการณย์งั
ไมป่ลอดภยัจากโรคโค
วดิ  จงึไดย้กเลกิกจิกรรม
ดงักลา่วในปีงบประมาณ
2563

- กจิกรรมที�ดําเนนิการ
แลว้ ไดแ้ก่ การประสาน
กบั program-

ชว่งปลายเดอืน
ก.พ. 62 เกดิ
เหตกุารณไ์มป่กติ
จากโรค
COVID-19 จงึทํา
ใหกํ้าหนดการตา่งๆ
เลื�อนออกไปกอ่น
จนกวา่สถานการณ์
จะคลี�คลาย และตอ่
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ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

coordinator, Univ.-Prof.
Dr. Erich Schmutzhard,
Medical University of
Innsbruck ในการสง่นัก
ศกึษาแพทยจ์าก
ออสเตรยีมาแลกเปลี�ยน
และฝึกหตัถการทางการ
แพทย ์ for the 2020
ASEA-UNINET-
electives ประมาณเดอืน
สงิหาคม 2563
-เกดิเหตกุารณไ์มป่กติ
จากโรค COVID-19 จงึ
ทําใหกํ้าหนดการตา่งๆ
เลื�อนออกไปกอ่นจนกวา่
สถานการณจ์ะคลี�คลาย
- ตอ่มามหาวทิยาลยั
ปรับลดงบประมาณ
2563 เกี�ยวกบัการเดนิ
ทางไปตา่งประเทศของ
อาจารยแ์ละวทิยากรตา่ง
ชาติ รวมถงึการประชมุ
รว่มกบัชาวตา่งชาตทิั �ง
หมด

มาไดป้รับลดงบ
ประมาณ 2563 ใน
หมวดนี�

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย

- จํานวนองคก์ร/สมาคม/สถาบนั/
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มกีาร
สรา้งความรว่มมอืใหม่

องคก์ร/สมาคม/
สถาบนั/มหาวทิยาลยั

1 0 0

เนื�องจากสถานการณย์งั
ไมป่ลอดภยัจากโรคโค
วดิ  จงึไดย้กเลกิกจิกรรม
ดงักลา่วในปีงบประมาณ
2563

ขั �นตอนที�ไดดํ้าเนนิการ
แลว้ ไดแ้ก่ การหารอื
เพื�อเตรยีมการสรา้ง
ความรว่มมอืใหมก่บั
สถาบนัทางการแพทย์
ในตา่งประเทศ
ตั �งแตเ่ดอืน มนีาคม
2562 ใหช้ะลอกจิกรรม
และการเดนิทางไปตา่ง
ประเทศ
- มหาวทิยาลยัปรับลด
งบประมาณ 2563 เกี�ยว
กบัการเดนิทางไปตา่ง
ประเทศของอาจารยแ์ละ
วทิยากรตา่งชาติ รวมถงึ
การประชมุรว่มกบัชาว
ตา่งชาตทิั �งหมด

ชว่งปลายเดอืน
ก.พ. 62 เกดิ
เหตกุารณไ์มป่กติ
จากโรค
COVID-19 จงึทํา
ใหกํ้าหนดการตา่งๆ
เลื�อนออกไปกอ่น
จนกวา่สถานการณ์
จะคลี�คลาย และตอ่
มาไดป้รับลดงบ
ประมาณ 2563 ใน
หมวดนี�

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาสาธารณสขุศาสตร์
เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ

- จํานวนนักศกึษา อาจารย์ นักวจัิย
และบคุลากร ในการแลกเปลี�ยน
เพื�อการประชมุ/สมัมนา/กจิกรรม
ทางวชิาการ ภาษา วฒันธรรม การ
ศกึษา และ/หรอืการวจัิย

คน 0 199 0

- 21 เมษายน พ.ศ. 2563
ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.
ขนษิฐา มวีาสนา
อาจารยป์ระจําสาขาวชิา
อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั สํานักวชิา
สาธารณสขุศาสตร์
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ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนารี ไดรั้บเชญิจาก
Department of
Occupational Safety
and Health, University
of Indonesia (UI) ใหไ้ป
รว่มสอนรายวชิาในหวั
ขอ้ Pesticide
Toxicology ซึ�งมนัีก
ศกึษาระดบัปรญิญาตรี
สาขาวชิา Occupational
Safety and Health ชั �นปี
ที� 3 เรยีนจํานวน 40 คน
อาจารย ์1 คน
-ภาค 2/2563 จัดสมัมนา
ในรปูแบบของ webinar
ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัปัญหา
สิ�งแวดลอ้มในเรื�อง
Integrated Water
Management กบั
มหาวทิยาลยั Saxion
University of Applied
Science จากประเทศเน
เธอรแ์ลนด์ นักศกึษา
127 คน อาจารย ์1 คน

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย

- จํานวนองคก์ร/สมาคม/สถาบนั/
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มกีาร
สรา้งความรว่มมอื (องคก์ร/
สมาคม/สถาบนั/มหาวทิยาลยั)

องคก์ร 0 3 0

- แลกเปลี�ยนทาง
วชิาการกบั University
of Indonesia
- จัดสมัมนาในรปูแบบ
ของ webinar  กบั
มหาวทิยาลยั Saxion
University of Applied
Science จากประเทศเน
เธอรแ์ลนด์

- จํานวนขอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ

ฉบบั 0 0 0

ไดม้กีารลงนามใน
เอกสาร STAFF
EXCHANGE
AGREEMENT
BETWEEN
UNIVERSITAS
INDONESIA, THE
REPUBLIC OF
INDONESIA AND
SURANAREE
UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY,
THAILAND เรยีบรอ้ย
แลว้ ยงัคงเหลอื
Memorandum of
Understanding between
Suranaree University of
Technology, Thailand
and Universitas
Indonesia, The
Republic of Indonesia
ที�รอการลงนามจาก
Universitas Indonesia
โดยมกีารตดิตามลา่สดุ
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
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รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ทางอเีมลเ์มื�อวนัที� 8
ก.ย.2563

เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ
ผูร้บัผดิชอบ : สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ

- จํานวนขอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ

ฉบบั 0 5 0

1.ทํา MoU กบั
University Paul
Sabatier (UPS)-
Toulouse
2.ทํา Cotutelle de
theses กบั INP-
Toulouse
3.MoU ระหวา่ง มทส.
กบั Budapest University
of Technology, School
of Food Science and
Biotechnology (BME)
4.MOA ดา้นการวจัิยกบั
School of
Biotechnology, Faculty
of Bioprocess,
University Sains
Malaysia
5. MOU ระหวา่ง SUT -
Vietnam National
University Ho Chi
MinhCity - University
of science, Vietnam

ถกูตดังบประมาณ

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ

- จํานวนนักศกึษา อาจารย์ นักวจัิย
และบคุลากร ในการแลกเปลี�ยน
เพื�อการประชมุ/สมัมนา/กจิกรรม
ทางวชิาการ ภาษา วฒันธรรม การ
ศกึษา และ/หรอืการวจัิย

คน 0 6 0

1.นักศกึษา นนทพร
หวอ่ง ไดเ้ดนิทางไป
ดําเนนิกจิกรรมแลก
เปลี�ยนการทําวจัิย ณ
Institute National
Polytechnique (INP)-
Toulouse เป็นเวลา 1 ปี
มกํีาหนดการกลบั
ประเทศไทยวนัที� 30
กนัยายน 2563
2.ดําเนนิการจัดทํา MoU
กบั University Paul
Sabatier (UPS)-
Toulouse อยูร่ะหวา่งรอ
ลงนาม
3.ดําเนนิการจัดทํา
Cotutelle de theses กบั
INP-Toulouse อยู่
ระหวา่งการรอลงนาม
4.มกราคม 2563 ทา่น
อธกิารบดี มทส. ลงนาม
ใน MoU กบั UPS-
Toulouse และ INP-
Toulouse เป็นที�เรยีบ
รอ้ยแลว้
5.รศ.ดร.เขมวทิย์ มี
กําหนดการในการเดนิ
ทางไปเยี�ยม และ
รายงานความกา้วหนา้

เกดิสถานการณไ์ม่
ปกติ มโีรค
COVID-19 ถกูตดั
งบประมาณ
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ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ดา้นงานวจัิยของ นศ
นนทพร หวอ่ง ณ INP-
Toulouse ในเดอืน พค
2563 นี� อยา่งไรก็ตาม
เนื�องจากการเกดิ
เหตกุารณก์ารระบาด
หนักไปทั�วโลกของ
COVID-19 ทําใหต้อ้งมี
การเลื�อนการดําเนนิทาง
ไปปฏบิตังิานในเดอืน
กนัยายน 2563 แทน ซึ�ง
จะทําใหก้ารใชจ้า่ยงบ
ประมาณตา่ง ๆ ไปเป็น
ในชว่งไตรมาสที� 4
(เดอืนกนัยายน 2563)
แทน
6.นศ. นนทพร หวอ่ง ที�
ไปทําการวจัิย ณ INP-
Toulouse ตอ้งหยดุการ
ทําวจัิยเนื�องจากหอ้ง
ปฏกิารวจัิยปิดเป็นเวลา
2 เดอืน
7.นศ. วรีณัฐ ลขิติเรศ
สมีา นศ สาขาวชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ ใน
ความดแูลของ รศ.ดร
.เขมวทิย์ จันตะ๊มา จะมี
แผนการลงทะเบยีนที�
UPS-Toulouse เพื�อใหม้ี
คณุสมบตัใินการเป็น นศ
และรับปรญิญารว่ม
ระหวา่ง มทส กบั UPS

2) โครงการการพัฒนา
ความรว่มมอืนานาชาติ
เพื�อสรา้งความเขม้แข็ง
ทางวชิาการอยา่งเป็นสา
กลดา้นไบโอรไีฟเนอรี�
เพื�อพัฒนาอตุสาหกรรม
ใหม ่New S-curve
ม ีMOU 1ฉบบั

รศ. ดร. เขมวทิย์ และ
Prof. Csaba Feher
ดําเนนิการรา่ง MoU
ระหวา่ง มทส. กบั
Budapest University of
Technology, School of
Food Science and
Biotechnology (BME)
สรา้งความรว่มมอืใหม่
ดา้นการวจัิยเรื�องการ
ผลติ xylitol จากของ
เหลอืจากภาคเกษตรใน
ประเทศฮงัการี โดยได ้
รับทนุการวจัิย
จากกระทรวงวทิยา
ศาสตร์ และเทคโนโลยี
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ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ของประเทศฮงัการี
รศ.ดร.เขมวทิย์ มี
กําหนดการในการเดนิ
ทางไปเยี�ยม และ
รายงานความกา้วหนา้
ดา้นงานวจัิยรว่มระหวา่ง
SUT และ BME ณ กรงุ
บดูาเปสต์ ประเทศ
ฮงัการี ในเดอืนเมษายน
2563 นี� แตเ่นื�องจากเกดิ
การระบาดของ
COVID-19 ทําใหต้อ้ง
เลื�อนการเดนิทางไปเป็น
เดอืนกนัยายน 2563
แทน ดงันั�นจะเกดิการใช ้
งบประมาณในไตรมาสที�
4
ไดนํ้าสง่ MOU ระหวา่ง
SUT และ BME ซึ�งอยู่
ในขั �นตอนการพจิารณา
ของคณะกรรมการสํานัก
วชิาเทคโนโลยกีาร
เกษตร ในเดอืน
เมษายน 2563 และจะนํา
เสนอตอ่สภาวชิาการตอ่
ไป
ไดเ้ริ�มทําการมจัิยเรื�อง
การพัฒนากระบวนการ
ทําบรสิทุธิ�ของสารบวิเท
นไดออลในนํ�าหมกั
ระหวา่ง Prof. Helene
Roux Balman จาก
สถาบนั University Paul
Sabatier, Toulouse,
France และจะกอ่ใหเ้กดิ
การแลกเปลี�ยน
คณาจารย์ และนักวจัิย
อื�น ๆ ตอ่ไป

3) โครงการการสรา้ง
ความเป็นผูนํ้าและสากล
ทางดา้นเทคโนโลยี
ชวีภาพของ มทส. ใน
กลุม่ประเทศอาเซี�ยน
ม ีMOU 1ฉบบั

รศ.ดร.เขมวทิย์ จันตะ๊มา
จะเดนิทางไป
University Sains
Malaysia, Penang
ระหวา่งวนัที� 8-11
มกราคม 2562/ม ี1
สถานบนัทึ�สรา้งความ
รว่มมอืใหม่
รศ.ดร.เขมวทิย์ เดนิทาง
ไปประชาสมัพันธห์ลกั
สตูร และสรา้งความรว่ม
มอืดา้นการวจัิยกบั
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School of
Biotechnology, Faculty
of Bioprocess,
University Sains
Malaysia, Penang
ระหวา่งวนัที� 8-11
มกราคม 2562 โดย
ตดิตอ่ผา่นทาง Prof.
Liong Min Tze และ
Prof. Tan Joo Chun โดย
จะมกีารทําความรว่มมอื
ผา่นทาง MoA ดา้นการ
วจัิยดา้น Biorefinery ตอ่
ไป
ในวนัที� 30 มกราคม-1
กมุภาพันธ ์2563 รศ.ดร
.เขมวทิย์ พรอ้มคณะได ้
เดนิทางไปสรา้งความ
รว่มมอืทางดา้นการวจัิย
กบับรษัิท Toray
ประเทศไทยจํากดั ซึ�ง
เป็นบรษัิททางดา้น
cellulosic biomass
technology จากประเทศ
ญี�ปุ่ น
รศ.ดร.เขมวทิย์ มี
กําหนดการในการเดนิ
ทางไปสรา้งความรว่ม
มอืทางดา้น bioprocess
engineering กบั
Department of Food
science and technology,
National University of
Taipei ระหวา่งวนัที�
25-29 พค 2563 แตต่อ้ง
เลื�อนการเดนิทางไปเป็น
เดอืนกนัยายน 2563
เนื�องจากมกีารระบาด
ของ COVID-19
รศ.ดร.เขมวทิย์ ไดร้ว่ม
การวจัิยทางดา้นการ
ผลติกรดแลคตกิจาก
กากมนัสําปะหลงักบั
บรษัิทเจา้คณุอาหารพชื
ผลจํากดั เพื�อตอ่ยอด
การวจัิยทางดา้นไบโอรี
ไฟเนอรี� ในวนัที� 26
มนีาคม 2563
รศ.ดร.เขมวทิย์ ไดร้ว่ม
การวจัิยทางดา้นการ
ผลติกรดกลตูามคิจาก
แป้งมนัสําปะหลงัเพื�อใช ้
ในอตุสาหกรรมอาหาร
เพื�อตอ่ยอดการวจัิยทาง
ดา้นไบโอรไีฟเนอรี� ใน
วนัที� 20 ธนัวาคม 2562

4) โครงการการเสรมิ
สรา้งความเขม้แข็งดา้น
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การวจัิยกบัสถาบนัและ
มหาวทิยาลยัที�ม ีMOU
และสถาบนัชั �นนําในตา่ง
ประเทศ
เนื�องจากสถานการณ
Covid-19 ไดป้ระสานกบั
Tokyo University of
Agriculture and
Technology เพื�อเลื�อน
การเดนิทางไปปฏบิตั ิ
งานวจัิย โดยในเบื�องตน้
อาจจะเลื�อนไปในเดอืน
กรกฎาคม

5) โครงการเครอืขา่ย
นานาชาติ ดา้น
เทคโนโลยชีวีภาพ เชงิ
เอนไซม์ และ
แอนตบิอดี
(International Network
on Biotechnology of
Enzyme and Antibody)
-25-26 พย.62 จัดงาน
ประชมุเชงิปฏบิตักิาร
เพื�อสรา้งเครอืขา่ยงาน
วจัิย ไดเ้ชญิผูเ้ชี�ยวชาญ
ตา่งประเทศที�มคีวาม
รว่มมอืทั �งที�เดมิและ
สถาบนัใหมม่าเป็น
วทิยากร/ความรว่มมอื
1/7คนไมร่วมภายในรว่ม
ประชมุ/1สถาบนัสรา้ง
ความรว่มมอืใหม่

-15 กค.62-31 มค63  นัก
ศกึษาปรญิญาโทจาก
ออสเตรยีทําวจัิยเรื�อง
การผลติ enzyme

-สง่นักศกึษาปรญิญา
เอกไปทําวจัิยเรื�อง
แอนตบิอดทีี�ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา และ
ออสเตรยี

-ศ.ดร.มณฑารพ ยมาภยั
เป็นอาจารยพ์เิศษ ที�
BOKU ประเทศ
ออสเตรยี วชิา 752001
Selected Topics in Food
Sciences ระหวา่งวนัที� 4
มคี.- 14 พค. 63

-นักวจัิยหลงัปรญิญาเอก
ทํางานวจัิยดา้น
แอนตบิอดทีี� ประเทศ
ออสเตรยี ระหวา่งวนัที� 3
มคี.-19 มคี. 63
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6) โครงการวจัิยรว่มภาย
ใตค้วามรว่มมอืดา้นอดุม
ศกึษาและการวจัิย
ระหวา่งไทย-ฝรั�งเศส
เรื�อง Oviduct, the key
element of reproductive
success under
challenging conditions
1.ประสานงานขอความ
รว่มมอืกบัผูเ้ชี�ยวชาญที�
ฝรั�งเศส โดย รศ.ดร
.รังสรรค์ พาลพา่ย และ
นักศกึษาบณัฑติศกึษา
2 ราย จะเดนิทางไปใน
เดอืน พย.-ธค.62
2.3-19 ธค. Dr.Pascal
Mermillod นักวจัิยจาก
INRA ฝรั�งเศส เดนิทาง
มาปฏบิตังิานที�มทส.
3.กจิกรรมตา่ง ๆ ตอ้ง
เลื�อนออกไปกอ่นเนื�อง
จากสถานการณ์
Covid-19

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย

- จํานวนองคก์ร/สมาคม/สถาบนั/
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มกีาร
สรา้งความรว่มมอืใหม่

องคก์ร/สมาคม/
สถาบนั/มหาวทิยาลยั

0 5 0

1. กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยขีอง
ประเทศฮงัการี
2. Budapest University
of Technology, School
of Food Science and
Biotechnology (BME)
3. University Sains
Malaysia
4. Department of Food
science and technology,
National University of
Taipei
5.Vietnam National
University Ho Chi
MinhCity - University
of science, Vietnam

ถกูตดังบประมาณ

ผูร้บัผดิชอบ : สาขาวชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางสตัว์
เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ

- ความสําเร็จความรว่มมอืกบั
สถาบนัในตา่งประเทศ

คะแนน 5 2 40

1. ประชมุหารอืราย
ละเอยีดใน MOU และ
รายวชิารองรับ Double
Degree Program ระดบั
ปรญิญาโท ระหวา่ง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร ี(คณาจารยส์าขา
วชิาเทคโนโลยแีละนวตั
กรรมทางสตัว์ และ
ผอ.ศนูยก์จิการนานา
ชาต)ิ และ University of
Tours ประเทศฝรั�งเศส
(Prof. Dr. Anne Duittoz
Dr.Cécile Grosbois
Dr.Christine Fauvelle-

มหาวทิยาลยัปรับ
แผนปฏบิตักิาร และ
งบประะมาณ
ของมหาวทิยาลยั
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 อนัเนื�อง
จากมหาวทิยาลยั
ไดรั้บผลกระทบ
จากปัญหา
COVID-19 ที�มผีล
ตอ่รายรับ
มหาวทิยาลยั (ตาม
บนัทกึที� อว
7436/202 ลว.14
เมษายน 2563)
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Aymar และ Prof. Dr.
Pascal Mermillod) วนัที�
12 ธนัวาคม 2562 ณ
หอ้งประชมุสาขาวชิา
เทคโนโลยแีละนวตั
กรรมทางสตัว์

2.การพัฒนาความรว่ม
มอืทางวชิาการระหวา่ง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร ี(รศ.ดร.สรุนิทร
บญุอนันธนสาร) กบั
Tokyo University of
Marine Science and
Technology ประเทศ
ญี�ปุ่ น (Prof.Dr. Goro
Yoshizaki และ Prof.Dr.
Ikuo Hirono) วนัที� 22
ต.ค.62 ณ กรมประมง
กรงุเทพมหานคร โดยใช ้
งบประมาณจาก
โครงการวจัิย

3.การพัฒนาความรว่ม
มอืกบั INRA-UPPA,
UMR 1419 NuMeA
(Nutrition Metabolism
Aquaculture), Aquapôle
ประเทศฝรั�งเศส โดย
Dr.Stephane
Panserat  จะเดนิทางมา
เพื�อพัฒนาพัฒนาความ
รว่มมอืดา้นวชิาการ งาน
วจัิย และอภปิรายผลการ
ศกึษาของนักศกึษา
ปรญิญาเอก ระหวา่งวนั
ที� 22 - 29 กมุภาพันธ์
2563 ณ มหาวยิาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี
(เลื�อนการเดนิทางเนื�อง
จากสถานการณ์
COVID-19)

4. มกีารขยายความรว่ม
มอืกบั Utrecht
University ประเทศเน
เธอรแ์ลนด์ โดยจะมนัีก
วจัิย จํานวน 3 ทา่น และ
นักศกึษา จํานวน 1 คน
คอื  Professor Dr.
Thomas J.T
Schonewille, Professor
Dr. Roelof Marius,
Professor Dr. Mieke
Geertrui Raymonda
Matthijs และ Mr.
Andreas Papanikolaou
จะเดนิทางมาเพื�อทํา
งานวจัิย และฝึกอบรม
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เทคนคิ ตา่ง ๆ ในการทํา
งานวจัิยใหค้ณาจารย์
และนักศกึษาในสาขา
วชิาระหวา่งวนัที� 4
มนีาคม – 4 เมษายน
2563 ณ มหาวยิาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี

5. นักศกึษาแลกเปลี�ยน
จากประเทศจนี (a
collaborating visit on
learning animal
nutrition, goat and
sheep production, the
utilization of local feed
resources, new
technical in the lab, and
the role of
microorganism in the
rumen at School of
Animal Technology and
Innovation, Institute of
Agricultural
Technology, Suranaree
University of
Technology for three
months during the
period of October 2019
to January 2020.) ป. ตรี
จํานวน 3 คน ตลุาคม
2562 -มกราคม 2563
(Miss Li Ping, Miss
Dong Yibo,  Miss Sun
Hang)

6. รองศาสตราจารย์ ดร.
สรุนิทร บญุอนันธนสาร
ไปรว่มบรรยายและรว่ม
การสมัมนาการทาง
วชิาการดา้นการเพาะ
เลี�ยงสตัวนํ์�า วนัที� 13 –
18 มนีาคม 2563 ณ
Tokyo University of
Marine Science and
Technology (TUMSAT)
ประเทศญี�ปุ่ น (เลื�อนการ
เดนิทางเนื�องจาก
สถานการณ์
COVID-19)

7. สาขาวชิาเทคโนโลยี
และนวตักรรมทางสตัว์
สํานักวชิาเทคโนโลยี
การเกษตร จะรับนัก
ศกึษาสหกจิศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี จาก
Bangladesh
Agricultural University
ประเทศบงัคลาเทศ
จํานวน 5 คน เดนิทางมา
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ทําวจัิย และทศันศกึษา
ทางดา้นเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางสตัว์ และ
ทางดา้นวฒันธรรม โดย
เริ�มตั �งแตว่นัที� 1
มนีาคม-30 มถินุายน
2563 ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี และ
จะม ีProfessor Dr.
Ahsan Kabir เดนิทาง
เพื�อมาตรวจเยี�ยมและให ้
คําปรกึษากบันักศกึษา
รายชื�อนักศกึษาดงันี� 1.
Miss Mst Farhana
Akter Mohona 2. Miss
Shahala Azam 3. Miss
Saima Azam 4. Miss
Monira Akter Mou 5.
Miss Jakia Sultana
(เลื�อนการเดนิทางเนื�อง
จากสถานการณ์
COVID-19)

8. รองศาสตราจารย์
ดร.สรุนิทร บญุอนัน
ธนสาร เดนิทางไปหารอื
แผนการทําวจัิยของ
นายคณกร พลศริิ นัก
ศกึษาระดบัปรญิญาเอก
ซึ�งไดรั้บทนุ คปก. รุน่ที�
19 ไปศกึษาวจัิยที�
University of Algarve
ประเทศโปรตเุกส ในวนั
ที� 22 มนีาคม – 1
เมษายน 2563 (เลื�อน
การเดนิทางเนื�องจาก
สถานการณ์
COVID-19)

9. Dr. Kensuke Ichida
ซึ�งเป็นนักวจัิยที�มา
ปฏบิตังิานวจัิยรว่ม จะ
เดนิทางกลบัไปปฏบิตั ิ
งานวจัิยที� Tokyo
University of Marine
Science and
Technology ในวนัที� 19
มนีาคม 2563

- จํานวนขอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ

ฉบบั 0 0 0 ไมม่กีารจัดทําขอ้ตกลง

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ

- จํานวนนักศกึษา อาจารย์ นักวจัิย
และบคุลากร ในการแลกเปลี�ยน
เพื�อการประชมุ/สมัมนา/กจิกรรม
ทางวชิาการ ภาษา วฒันธรรม การ
ศกึษา และ/หรอืการวจัิย

คน 0 13 0

1. ประชมุหารอืราย
ละเอยีดใน MOU และ
รายวชิารองรับ Double
Degree Program ระดบั
ปรญิญาโท ระหวา่ง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร ี(คณาจารยส์าขา

มหาวทิยาลยัปรับ
แผนปฏบิตักิาร และ
งบประะมาณ
ของมหาวทิยาลยั
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 อนัเนื�อง
จากมหาวทิยาลยั
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วชิาเทคโนโลยแีละนวตั
กรรมทางสตัว์ และ
ผอ.ศนูยก์จิการนานา
ชาต)ิ และ University of
Tours ประเทศฝรั�งเศส
(Prof. Dr. Anne Duittoz
Dr.Cécile Grosbois
Dr.Christine Fauvelle-
Aymar และ Prof. Dr.
Pascal Mermillod) วนัที�
12 ธนัวาคม 2562 ณ
หอ้งประชมุสาขาวชิา
เทคโนโลยแีละนวตั
กรรมทางสตัว์

2.การพัฒนาความรว่ม
มอืทางวชิาการระหวา่ง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร ี(รศ.ดร.สรุนิทร
บญุอนันธนสาร) กบั
Tokyo University of
Marine Science and
Technology ประเทศ
ญี�ปุ่ น (Prof.Dr. Goro
Yoshizaki และ Prof.Dr.
Ikuo Hirono) วนัที� 22
ต.ค.62 ณ กรมประมง
กรงุเทพมหานคร โดยใช ้
งบประมาณจาก
โครงการวจัิย

3.การพัฒนาความรว่ม
มอืกบั INRA-UPPA,
UMR 1419 NuMeA
(Nutrition Metabolism
Aquaculture), Aquapôle
ประเทศฝรั�งเศส โดย
Dr.Stephane
Panserat  จะเดนิทางมา
เพื�อพัฒนาพัฒนาความ
รว่มมอืดา้นวชิาการ งาน
วจัิย และอภปิรายผลการ
ศกึษาของนักศกึษา
ปรญิญาเอก ระหวา่งวนั
ที� 22 - 29 กมุภาพันธ์
2563 ณ มหาวยิาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี
(เลื�อนการเดนิทางเนื�อง
จากสถานการณ์
COVID-19)

4. มกีารขยายความรว่ม
มอืกบั Utrecht
University ประเทศเน
เธอรแ์ลนด์ โดยจะมนัีก
วจัิย จํานวน 3 ทา่น และ
นักศกึษา จํานวน 1 คน
คอื  Professor Dr.
Thomas J.T

ไดรั้บผลกระทบ
จากปัญหา
COVID-19 ที�มผีล
ตอ่รายรับ
มหาวทิยาลยั (ตาม
บนัทกึที� อว
7436/202 ลว.14
เมษายน 2563)
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

Schonewille, Professor
Dr. Roelof Marius,
Professor Dr. Mieke
Geertrui Raymonda
Matthijs และ Mr.
Andreas Papanikolaou
จะเดนิทางมาเพื�อทํา
งานวจัิย และฝึกอบรม
เทคนคิ ตา่ง ๆ ในการทํา
งานวจัิยใหค้ณาจารย์
และนักศกึษาในสาขา
วชิาระหวา่งวนัที� 4
มนีาคม – 4 เมษายน
2563 ณ มหาวยิาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี

5. นักศกึษาแลกเปลี�ยน
จากประเทศจนี (a
collaborating visit on
learning animal
nutrition, goat and
sheep production, the
utilization of local feed
resources, new
technical in the lab, and
the role of
microorganism in the
rumen at School of
Animal Technology and
Innovation, Institute of
Agricultural
Technology, Suranaree
University of
Technology for three
months during the
period of October 2019
to January 2020.) ป. ตรี
จํานวน 3 คน ตลุาคม
2562 -มกราคม 2563
(Miss Li Ping, Miss
Dong Yibo,  Miss Sun
Hang)

6. รองศาสตราจารย์ ดร.
สรุนิทร บญุอนันธนสาร
ไปรว่มบรรยายและรว่ม
การสมัมนาการทาง
วชิาการดา้นการเพาะ
เลี�ยงสตัวนํ์�า วนัที� 13 –
18 มนีาคม 2563 ณ
Tokyo University of
Marine Science and
Technology (TUMSAT)
ประเทศญี�ปุ่ น (เลื�อนการ
เดนิทางเนื�องจาก
สถานการณ์
COVID-19)

7. สาขาวชิาเทคโนโลยี
และนวตักรรมทางสตัว์
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

สํานักวชิาเทคโนโลยี
การเกษตร จะรับนัก
ศกึษาสหกจิศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี จาก
Bangladesh
Agricultural University
ประเทศบงัคลาเทศ
จํานวน 5 คน เดนิทางมา
ทําวจัิย และทศันศกึษา
ทางดา้นเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางสตัว์ และ
ทางดา้นวฒันธรรม โดย
เริ�มตั �งแตว่นัที� 1
มนีาคม-30 มถินุายน
2563 ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี และ
จะม ีProfessor Dr.
Ahsan Kabir เดนิทาง
เพื�อมาตรวจเยี�ยมและให ้
คําปรกึษากบันักศกึษา
รายชื�อนักศกึษาดงันี� 1.
Miss Mst Farhana
Akter Mohona 2. Miss
Shahala Azam 3. Miss
Saima Azam 4. Miss
Monira Akter Mou 5.
Miss Jakia Sultana
(เลื�อนการเดนิทางเนื�อง
จากสถานการณ์
COVID-19)

8. รองศาสตราจารย์
ดร.สรุนิทร บญุอนัน
ธนสาร เดนิทางไปหารอื
แผนการทําวจัิยของ
นายคณกร พลศริิ นัก
ศกึษาระดบัปรญิญาเอก
ซึ�งไดรั้บทนุ คปก. รุน่ที�
19 ไปศกึษาวจัิยที�
University of Algarve
ประเทศโปรตเุกส ในวนั
ที� 22 มนีาคม – 1
เมษายน 2563 (เลื�อน
การเดนิทางเนื�องจาก
สถานการณ์
COVID-19)

9. Dr. Kensuke Ichida
ซึ�งเป็นนักวจัิยที�มา
ปฏบิตังิานวจัิยรว่ม จะ
เดนิทางกลบัไปปฏบิตั ิ
งานวจัิยที� Tokyo
University of Marine
Science and
Technology ในวนัที� 19
มนีาคม 2563

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

- จํานวนองคก์ร/สมาคม/สถาบนั/
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มกีาร
สรา้งความรว่มมอืใหม่

องคก์ร/สมาคม/
สถาบนั/มหาวทิยาลยั

0 1 0

นักศกึษาแลกเปลี�ยน
จากประเทศจนี (a
collaborating visit on
learning animal
nutrition, goat and
sheep production, the
utilization of local feed
resources, new
technical in the lab, and
the role of
microorganism in the
rumen at School of
Animal Technology and
Innovation, Institute of
Agricultural
Technology, Suranaree
University of
Technology for three
months during the
period of October 2019
to January 2020.) ป. ตรี
จํานวน 3 คน ตลุาคม
2562 -มกราคม 2563
(Miss Li Ping, Miss
Dong Yibo,  Miss Sun
Hang)

มหาวทิยาลยัปรับ
แผนปฏบิตักิาร และ
งบประะมาณ
ของมหาวทิยาลยั
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 อนัเนื�อง
จากมหาวทิยาลยั
ไดรั้บผลกระทบ
จากปัญหา
COVID-19 ที�มผีล
ตอ่รายรับ
มหาวทิยาลยั (ตาม
บนัทกึที� อว
7436/202 ลว.14
เมษายน 2563)

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร
เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ

- จํานวนขอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ

ฉบบั 0 1 0

จัดทําบนัทกึความรว่ม
มอื ทางวชิาการ 1 ฉบบั
ชื�อ
MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING
BETWEEN
YAMAGUCHI
UNIVERSITY
AND SURANAREE
UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY

ไตรมาส 3-4
เนื�องจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของเชื�อ
ไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําใหม้หาวิ
ยาลยัมนีโยบายงด
กจิกรรมการเดนิทางไป
ตา่งประเทศและคนืเงนิ
งบประมาณที�ยงัไมไ่ดใ้ช ้
ทั �งหมดใหม้หาวทิยาลยั

สถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของเชื�อ
ไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําให ้
มหาวยิาลยัมนีโย
บายงดกจิกรรมการ
เดนิทางไปตา่ง
ประเทศ

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ

- จํานวนนักศกึษา อาจารย์ นักวจัิย
และบคุลากร ในการแลกเปลี�ยน
เพื�อการประชมุ/สมัมนา/กจิกรรม
ทางวชิาการ ภาษา วฒันธรรม การ
ศกึษา และ/หรอืการวจัิย

คน 0 0 0

เลื�อนการดําเนนิการ

ไตรมาส 3-4
เนื�องจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของเชื�อ
ไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําใหม้หาวิ
ยาลยัมนีโยบายงด

เนื�องจาก เกดิ
สถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของโรค
โควดิ-19 ทําให ้
กจิกรรมที�ตอ้ง
ดําเนนิการในตา่ง
ประเทศชะลอการ
ดําเนนิกจิกรรมไป
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

กจิกรรมการเดนิทางไป
ตา่งประเทศและคนืเงนิ
งบประมาณที�ยงัไมไ่ดใ้ช ้
ทั �งหมดใหม้หาวทิยาลยั

จนกวา่สถานการณ์
จะดขีึ�น

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนา
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

คะแนน 5 0 0

เลื�อนการดําเนนิการ

ไตรมาส 3-4
เนื�องจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของเชื�อ
ไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําใหม้หาวิ
ยาลยัมนีโยบายงด
กจิกรรมการเดนิทางไป
ตา่งประเทศและคนืเงนิ
งบประมาณที�ยงัไมไ่ดใ้ช ้
ทั �งหมดใหม้หาวทิยาลยั

เนื�องจาก เกดิ
สถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของโรค
โควดิ-19 ทําให ้
กจิกรรมที�ตอ้ง
ดําเนนิการในตา่ง
ประเทศชะลอการ
ดําเนนิกจิกรรมไป
จนกวา่สถานการณ์
จะดขีึ�น

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย

- จํานวนองคก์ร/สมาคม/สถาบนั/
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มกีาร
สรา้งความรว่มมอืใหม่

องคก์ร/สมาคม/
สถาบนั/มหาวทิยาลยั

0 0 0

ไตรมาส 3-4
เนื�องจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของเชื�อ
ไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําใหม้หาวิ
ยาลยัมนีโยบายงด
กจิกรรมการเดนิทางไป
ตา่งประเทศและคนืเงนิ
งบประมาณที�ยงัไมไ่ดใ้ช ้
ทั �งหมดใหม้หาวทิยาลยั

สถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของเชื�อ
ไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําให ้
มหาวยิาลยัมนีโย
บายงดกจิกรรมการ
เดนิทางไปตา่ง
ประเทศ

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนา
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

คะแนน 0 0 0

ไตรมาส 3-4
เนื�องจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของเชื�อ
ไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําใหม้หาวิ
ยาลยัมนีโยบายงด
กจิกรรมการเดนิทางไป
ตา่งประเทศและคนืเงนิ
งบประมาณที�ยงัไมไ่ดใ้ช ้
ทั �งหมดใหม้หาวทิยาลยั

สถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของเชื�อ
ไวรัสโคโรนา
COVID-19 ทําให ้
มหาวยิาลยัมนีโย
บายงดกจิกรรมการ
เดนิทางไปตา่ง
ประเทศ

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาทนัตแพทยศาสตร์
เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ
เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ

- จํานวนขอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ

ฉบบั 0 0 0

เนื�องจากมสีถานการณ์
การแพรร่ะบาดของเชื�อ
โคโรนาไวรัส 2019
(COVID-19) อยา่งหนัก
ตั �งแตเ่ดอืนกมุภาพันธ์
2563 เป็นตน้มา
มหาวทิยาลยัจงึขอคนื
งบประมาณดําเนนิการ
เพื�อนําไปสนับสนุน
มาตรการป้องการการ
แพรร่ะบาดของเชื�อ
COVID-19

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย

- จํานวนองคก์ร/สมาคม/สถาบนั/
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มกีาร
สรา้งความรว่มมอืใหม่

องคก์ร/สามคม/
สถาบนั/มหาวทิยาลยั

0 0 0

เนื�องจากมสีถานการณ์
การแพรร่ะบาดของเชื�อ
โคโรนาไวรัส 2019
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

(COVID-19) อยา่งหนัก
ตั �งแตเ่ดอืนกมุภาพันธ์
2563 เป็นตน้มา
มหาวทิยาลยัจงึขอคนื
งบประมาณดําเนนิการ
เพื�อนําไปสนับสนุน
มาตรการป้องการการ
แพรร่ะบาดของเชื�อ
COVID-19

ผูร้บัผดิชอบ : สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื
เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ

- จํานวนนักศกึษา อาจารย์ นักวจัิย
และบคุลากร ในการแลกเปลี�ยน
เพื�อการประชมุ/สมัมนา/กจิกรรม
ทางวชิาการ ภาษา วฒันธรรม การ
ศกึษา และ/หรอืการวจัิย

คน 0 1 0

-ไตรมาศที� 1-
สบืเนื�องนักศกึษาจาก
Shinshu University
(SU) จํานวน 1 ทา่นคอื
Ms. Chiaki  Ando นัก
ศกึษาในโครงการแลก
เปลี�ยนนักศกึษา เพื�อมา
ศกึษา (ระยะเวลา 1 ภาค
การศกึษา) ซึ�งเดนิทาง
มา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี เมื�อ
วนัที� 31 สงิหาคม ถงึวนั
ที� 16 พฤศจกิายน 2562
และมคีา่ใชจ้า่ย 1,100
บาท ไปศกึษาดงูาน
และทํากจิกรรมการ
สมัภาษณเ์กษตรกร ที�
ทําเกษตรอนิทรยีใ์น
สหกรณก์ารเกษตรลํา
พระเพลงิ อําเภอ
ปักธงชยั จังหวดั
นครราชสมีา เมื�อวนัที�
29 ต.ค. 2562

-ไตรมาสที� 2-
ผศ.ดร.ณัฐธญิา เบอืนสนั
เทยีะ เดนิทางไปหารอื
งานวจัิยและเจรจาความ
รว่มมอืฯ ณ
มหาวทิยาลยัจําปาสกั
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชน
ลาว เมื�อวนัที� 17-19
ก.พ.2563 ในโครงการ
สรา้งเครอืขา่ยงานวจัิย
ดา้นโรคพชืและควบคมุ
โรคในระบบเกษตร
อนิทรยีแ์ละงานวจัิยดา้น
เทคโนโลยกีารผลติพชื
ระหวา่ง มทส. และ
Chmpsck Uni., Lo and
Pvovince of Agriculture
and Forestry. Lao-Can
Tho Uni., Vietnam โดย
ใชง้บประมาณ 27,400
บาท

129



เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

--ไตรมาสที� 3 และไตร
มาสที� 4 --
จากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของเชื�อไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19)
มหาวทิยาลยัฯ ไดด้งึงบ
ประมาณกลบั ดงันั�น
สาขาวชิาฯ จงึขอยกเลกิ
การดําเนนิการ

เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ

- จํานวนขอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ

ฉบบั 0 0 0

-ไตรมาสที� 1-
ยงัไมม่ดํีาเนนิการ
-ไตรมาสที� 2-
ยงัไมม่ดํีาเนนิการ
--ไตรมาสที� 3 และไตร
มาสที� 4 --
จากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของเชื�อไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19)
มหาวทิยาลยัฯ ไดด้งึงบ
ประมาณกลบั ดงันั�น
สาขาวชิาฯ จงึขอยกเลกิ
การดําเนนิการ

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย

- จํานวนองคก์ร/สมาคม/สถาบนั/
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มกีาร
สรา้งความรว่มมอืใหม่

องคก์ร/สมาคม/
สถาบนั/มหาวทิยาลยั

0 0 0

-ไตรมาสที� 1-
ยงัไมม่ี
-ไตรมาสที� 2-
ยงัไมม่ี
-ไตรมาสที� 3 และไตร
มาสที� 4 -
จากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของเชื�อไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19)
มหาวทิยาลยัฯ ไดด้งึงบ
ประมาณกลบั ดงันั�น
สาขาวชิาฯ จงึขอยกเลกิ
การดําเนนิการ

ผูร้บัผดิชอบ : สถานศกึษาคน้ควา้การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละภาษา
เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ
- จํานวนนักศกึษา อาจารย์ นักวจัิย
และบคุลากร ในการแลกเปลี�ยน
เพื�อการประชมุ/สมัมนา/กจิกรรม
ทางวชิาการ ภาษา วฒันธรรม การ
ศกึษา และ/หรอืการวจัิย

คน 0

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย
- จํานวนองคก์ร/สมาคม/สถาบนั/
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศที�มกีาร
สรา้งความรว่มมอืใหม่

องคก์ร/สมาคม/
สถาบนั/มหาวทิยาลยั

0

ผูร้บัผดิชอบ : สาขาวชิาเคมี
เป้าหมาย : ความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศ

- จํานวนหลกัสตูรสองปรญิญา
(Dual/Double Degree Program)
ที�เกดิขึ�นใหมห่รอืจํานวนหลกัสตูร
ที�ไดม้กีารพัฒนา

หลกัสตูร 0 1 0

1. ศ.ดร.เจมส์ เกตุ
ทตั-คารน์ส์ ไดจั้ด
กจิกรรมในวนัที� 22
ตลุาคม 2562 เวลา
9.00-16.00 ณ หอ้ง
C2-123 ชั �น 1 อาคาร

- -
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

วชิาการ 2 โดยไดเ้ชญิ
ทมีคณาจารยจ์าก
มหาวทิยาลยั
อนิโดนเีซยี จํานวน 2
ทา่น มายงัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี เพื�อ
สรา้งความรว่มมอืทาง
วชิาการและการวจัิยรว่ม
กนั
2. รศ.ดร.วสิษิฐ์ แววสงู
เนนิ ไดเ้ดนิทางไป
มหาวทิยาลยัในประเทศ
ญี�ปุ่ น เพื�อสรา้งเครอืขา่ย
วชิาการกบัมหาวทิยาลยั
ชั �นนําของประเทศญี�ปุ่� น
ในวนัที� 12-23 พ.ย.
2562  และขออนุมตัเิดนิ
ทางเพื�อเดนิทางไปประ
เทศญี�ปุ่ น ในการประชมุ
โครงการหลกัสตูรสอง
ปรญิญากบั Osaka
university และรว่มทํา
วจัิย, หารอืกจิกรรรม
แลกเปลยีนนักศกึษาที�
Nagoya Institute of
Technology ระหวา่งวนั
ที� 13-17 เมษายน 2563
แตเ่นื�องจากไดเ้กดิ
สถานการณ์เชื�อไวรัสโค
วดิ-19 ระบาด จงึไดทํ้า
หนังสอืยกเลกิการเดนิ
ทางไปตา่งประเทศเป็น
ที�เรยีบรอ้ยแลว้

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตอ้งคก์ร/สมาคม/สถาบนัตา่งประเทศที�หน่วยงานฯ เป็นสมาชกิหรอืเครอืขา่ย
- *จํานวนกจิกรรมแลกเปลี�ยนกบั
ตา่งประเทศ

ครั�ง 0

เป้าหมาย : กจิกรรมภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ
- *จํานวนอาจารยแ์ลกเปลี�ยน รับ
เขา้

5 0

- *จํานวนอาจารยแ์ลกเปลี�ยน
ออกไป

คน 0
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country demand
driven)

งาน/โครงการ : 0703018 - งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงาน : 1100000 - สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตความรวมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศ

- จํานวนนักศึกษา อาจารย นักวิจัย
และบุคลากร ในการแลกเปลี่ยนเพื่อ
การประชุม/สัมมนา/กิจกรรมทาง
วิชาการ ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา
และ/หรือการวิจัย

คน 0 199 0 - 21 เมษายน
พ.ศ. 2563 ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
ขนิษฐา มีวาสนา
อาจารยประจํา
สาขาวิชาอาชีว
อนามัยและความ
ปลอดภัย สํานัก
วิชาสาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ไดรับเชิญจาก
Department of
Occupational
Safety and
Health,
University of
Indonesia (UI)
ใหไปรวมสอนราย
วิชาในหัวขอ
Pesticide
Toxicology ซึ่งมี
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขา
วิชา
Occupational
Safety and
Health ชั้นปที่ 3
เรียนจํานวน 40
คน อาจารย 1 คน
-ภาค 2/2563 จัด
สัมมนาในรูปแบบ
ของ webinar ให
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ความรูเกี่ยวกับ
ปญหาสิ่งแวดลอม
ในเรื่อง
Integrated
Water
Management
กับมหาวิทยาลัย
Saxion
University of
Applied
Science จากประ
เทศเนเธอรแลนด
นักศึกษา 127 คน
อาจารย 1 คน

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตองคกร/สมาคม/สถาบันตางประเทศท่ีหนวยงานฯ เปนสมาชิกหรือเครือขาย

- จํานวนองคกร/สมาคม/สถาบัน/
มหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีการ
สรางความรวมมือ (องคกร/
สมาคม/สถาบัน/มหาวิทยาลัย)

องคกร 0 3 0 - แลกเปลี่ยนทาง
วิชาการกับ
University of
Indonesia
- จัดสัมมนาในรูป
แบบของ
webinar  กับ
มหาวิทยาลัย
Saxion
University of
Applied
Science จากประ
เทศเนเธอรแลนด

- จํานวนขอตกลง/ความรวมมือกับ
ตางประเทศ

ฉบับ 0 0 0 ไดมีการลงนามใน
เอกสาร STAFF
EXCHANGE
AGREEMENT
BETWEEN
UNIVERSITAS
INDONESIA, THE
REPUBLIC OF
INDONESIA AND
SURANAREE
UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY,
THAILAND เรียบ
รอยแลว ยังคง
เหลือ
Memorandum
of
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

Understanding
between
Suranaree
University of
Technology,
Thailand and
Universitas
Indonesia, The
Republic of
Indonesia ที่รอ
การลงนามจาก
Universitas
Indonesia โดยมี
การติดตามลาสุด
ทางอีเมลเมื่อวันที่
8 ก.ย.2563

เปาหมาย : ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country demand
driven)

งาน/โครงการ : 0703018 - งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงาน : 3010000 - ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา

เปาหมาย : ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตความรวมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศ

- จํานวนนักศึกษา อาจารย
นักวิจัย และบุคลากร ในการ
แลกเปลี่ยนเพ่ือการ
ประชุม/สัมมนา/กิจกรรม
ทางวิชาการ ภาษา
วัฒนธรรม การศึกษา
และ/หรือการวิจัย

คน 0

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตองคกร/สมาคม/สถาบันตางประเทศท่ีหนวยงานฯ เปนสมาชิกหรือเครือขาย

- จํานวนองคกร/สมาคม
/สถาบัน/มหาวิทยาลัยตาง
ประเทศที่มีการสรางความ
รวมมือใหม

องคกร/สมาคม/
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

0
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สถานศึกษาคนควาการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและภาษา

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตความรวมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศ

- จํานวนนักศึกษา อาจารย
นักวิจัย และบุคลากร ใน
การแลกเปลี่ยนเพื่อการ
ประชุม/สัมมนา/กิจกรรม
ทางวิชาการ ภาษา
วัฒนธรรม การศึกษา
และ/หรือการวิจัย

คน 0

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตองคกร/สมาคม/สถาบันตางประเทศท่ีหนวยงานฯ เปนสมาชิกหรือเครือขาย

- จํานวนองคกร/สมาคม
/สถาบัน/มหาวิทยาลัยตาง
ประเทศที่มีการสรางความ
รวมมือใหม

องคกร/สมาคม/
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

0

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703018 - งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงาน : 0021900 - สถานศึกษาคนควาการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและภาษา
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร

เปาหมาย : ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตความรวมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศ

- จํานวนขอตกลง/ความ
รวมมือกับตางประเทศ

ฉบับ 0 0 0 เนื่องจากมี
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือโคโรนาไวรัส
2019
(COVID-19) อยาง
หนัก ตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ 2563
เปนตนมา
มหาวิทยาลัยจึง
ขอคืนงบประมาณ
ดําเนินการ เพื่อนํา
ไปสนับสนุน
มาตรการปองการ
การแพรระบาด
ของเชื้อ
COVID-19

เปาหมาย : กิจกรรมภายใตองคกร/สมาคม/สถาบันตางประเทศท่ีหนวยงานฯ เปนสมาชิกหรือเครือขาย

- จํานวนองคกร/สมาคม
/สถาบัน/มหาวิทยาลัยตาง
ประเทศที่มีการสรางความ
รวมมือใหม

องคกร/สามคม/
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

0 0 0 เนื่องจากมี
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือโคโรนาไวรัส
2019
(COVID-19) อยาง
หนัก ตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ 2563
เปนตนมา
มหาวิทยาลัยจึง
ขอคืนงบประมาณ
ดําเนินการ เพื่อนํา
ไปสนับสนุน

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703018 - งานเจาภาพหลักดานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงาน : 1090000 - สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

มาตรการปองการ
การแพรระบาด
ของเชื้อ
COVID-19
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.4.2 การยกระดบัสมรรถนะการดําเนนิงานดา้นสหกจิศกึษา (Cooperative study performance raise-up)
งาน/โครงการ : 0802004 - งานพัฒนาการเป็นผูป้ระกอบการและสรา้งนวตักรรม
หน่วยงาน : 3080000 - ศนูยส์หกจิศกึษาและพัฒนาอาชพี

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยส์หกจิศกึษาและพัฒนาอาชพี
เป้าหมาย : สง่เสรมิการจัดหลกัสตูรการจัดการนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (Innovation Management & Entrepreneurship) ในสหกจิ
ศกึษาระดบัประกาศนยีบตัร หรอืลกัษณะการเตรยีมความพรอ้มนักศกึษาเขา้สูโ่ปรแกรม

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาการเป็น
ผูป้ระกอบการและการสรา้งนวตักรรม

คะแนน 5 5 100

ไตรมาส 1
- ไดดํ้าเนนิการ
ประสานงานกบั
สาขาวชิา
เทคโนโลยกีาร
จัดการ สํานักวชิา
เทคโนโลยสีงัคม
เพื�อจัดเตรยีม Class
สําหรับนักศกึษาที�
ลงรายวชิา
Enterprise Pre co-
op เมื�อวนัที� 19
พย.2562
- ดําเนนิการประชมุ
นักศกึษาที�เลอืก
เรยีนรายวชิาความ
เป็นผูป้ระกอบการ
โดยเชญิเทคโนธานี
สาขาวชิา
เทคโนโลยกีาร
จัดการ และ SEDA
มาใหร้ายละเอยีด
และแนวทางในการ
เลอืกกลุม่วชิา
ประสบการณ์ภาค
ปฏบิตั ิ เมื�อวนัที� 26
พย.62

ไตรมาส 2
- ฝ่ายบรหิารงานทั�ว
ไป ไดร้วบรวมราย
ชื�อนักศกึษาที�เรยีน
วชิาโทผูป้ระกอบ
การแจง้ไปยงัผูเ้กี��ยว
ขอ้งเพื�อดําเนนิการ
ตามขั �นตอนตอ่ไป
ไดแ้ก่ เทคโนธานี
โดยมนัีกศกึษา
สมคัรเรยีนการบม่
เพาะประกอบการ
(Enterprise
Incubation) จํานวน
14 คน และแจง้ฝ่าย
พัฒนางานฯ มนัีก
ศกึษาสมคัรเรยีนไป
สหกจิศกึษา
ประกอบการ จํานวน
4 คน ในภาค
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

1/2563   และมนัีก
ศกึษาอกี 4
คน  สมคัรเรยีนการ
บม่เพาะประกอบการ
(Enterprise
Incubation) ในภาค
การศกึษาที� 2/2563
- ฝ่ายพัฒนาอาชพี
จัดการเรยีนการสอน
ใหนั้กศกึษาที�ลง
ทะเบยีนรายวชิา Pre
E-coop เมื�อภาคการ
ศกึษาที� 2/2562 โดย
มนัีกศกึษาลง
ทะเบยีนวชิานี�
จํานวน 19 คน ผล
การประเมนิได ้S 18
คน และได ้U 1 คน
- ฝ่ายสารสนเทศสห
กจิศกึษา ยงัไมถ่งึ
ระยะเวลาการออก
นเิทศงาน
-ฝ่ายพัฒนางานสห
กจิศกึษา เนื�องจาก
ยงัไมม่ี นักศกึษา
วชิาโท ลง e co-op
จงึยงัไมม่กีารจัด
กจิกรรมตามแผน

ไตรมาส 3
- ฝ่ายบรหิารงานทั�ว
ไป ไดร้วบรวมราย
ชื�อนักศกึษาที�เรยีน
วชิาโทผูป้ระกอบ
การแจง้ไปยงัผูเ้กี��ยว
ขอ้งเพื�อดําเนนิการ
ตามขั �นตอนตอ่ไป
ไดแ้ก่ เทคโนธานี
โดยมนัีกศกึษา
สมคัรเรยีนการบม่
เพาะประกอบการ
(Enterprise
Incubation) จํานวน
14 คน และแจง้ฝ่าย
พัฒนางานฯ มนัีก
ศกึษาสมคัรเรยีนไป
สหกจิศกึษา
ประกอบการ จํานวน
4 คน ในภาค
1/2563   และมนัีก
ศกึษาอกี 4
คน  สมคัรเรยีนการ
บม่เพาะประกอบการ
(Enterprise
Incubation) ในภาค
การศกึษาที� 2/2563
- ฝ่ายพัฒนาอาชพี
จัดการเรยีนการสอน
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ใหนั้กศกึษาที�ลง
ทะเบยีนรายวชิา Pre
E-coop เมื�อภาคการ
ศกึษาที� 3/2562 โดย
มนัีกศกึษาลง
ทะเบยีนวชิานี�
จํานวน 4 คน ผลการ
ประเมนิได ้S ทั �ง
หมด
- ฝ่ายสารสนเทศสห
กจิศกึษา ยงัไมถ่งึ
ระยะเวลาการออก
นเิทศงาน
- ฝ่ายพัฒนางานสห
กจิศกึษา ไดดํ้าเนนิ
การสง่ใบสมคัรงาน
สําหรับนักศกึษาสห
กจิศกึษาประกอบ
การ จํานวน 2 คน
และบม่เพาะ
ประกอบการ จํานวน
14 คน

ไตรมาสที� 4
- ฝ่ายพัฒนางานสห
กจิศกึษา ไดดํ้าเนนิ
การสง่ใบสมคัรงาน
สําหรับนักศกึษาสห
กจิศกึษาประกอบ
การ จํานวน 2 คน
และบม่เพาะ
ประกอบการ จํานวน
14 คน
- ฝ่ายสารสนเทศสห
กจิศกึษา ได ้
ประสานงานนัด
หมายนเิทศงานนัก
ศกึษาทั �งหมด 100%
(ระยะเวลานเิทศงาน
ที�เหมาะสมคอื
ระหวา่งวนัที� 17
สงิหาคม-9 ตลุาคม
2563)

- นักศกึษามทีกัษะความเป็นผูป้ระกอบ
การ

ระดบั 5 0 0

     สําหรับภาคการ
ศกึษาที� 1/2563
ปฏบิตังิานระหวา่ง
วนัที� 20 กรกฎาคม
2563 สิ�นสดุวนัที� 6
พฤศจกิายน 2563  มี
นักศกึษาสหกจิ
ศกึษาประกอบการ
จํานวน 2 คน และบม่
เพาะประกอบการ
จํานวน 14 คน ซึ�งยงั
ไมส่ามารถประเมนิ
ผลได ้
     โดยระหวา่งการ
ปฏบิตังิาน สาขาวชิา

     สําหรับภาคการ
ศกึษาที� 1/2563
ปฏบิตังิานระหวา่ง
วนัที� 20 กรกฎาคม
2563 สิ�นสดุวนัที� 6
พฤศจกิายน 2563  มี
นักศกึษาสหกจิ
ศกึษาประกอบการ
จํานวน 2 คน และบม่
เพาะประกอบการ
จํานวน 14 คน ซึ�งยงั
ไมส่ามารถประเมนิ
ผลได ้
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

เทคโนโลยกีาร
จัดการไดม้อบหมาย
อาจารยท์ี�ปรกึษา
สําหรับนักศกึษาทกุ
คนที�ออกปฏบิตังิาน
สหกจิศกึษา ดแูล
และใหคํ้าปรกึษา
อยา่งใกลช้ดิ

- จํานวนแผนธรุกจิ แผน 2 0 0

     สําหรับภาคการ
ศกึษาที� 1/2563
ปฏบิตังิานระหวา่ง
วนัที� 20 กรกฎาคม
2563 สิ�นสดุวนัที� 6
พฤศจกิายน 2563  มี
นักศกึษาสหกจิ
ศกึษาประกอบการ
จํานวน 2 คน และบม่
เพาะประกอบการ
จํานวน 14 คน ซึ�งยงั
ไมส่ามารถประเมนิ
ผลได ้
     โดยระหวา่งการ
ปฏบิตังิาน สาขาวชิา
เทคโนโลยกีาร
จัดการไดม้อบหมาย
อาจารยท์ี�ปรกึษา
สําหรับนักศกึษาทกุ
คนที�ออกปฏบิตังิาน
สหกจิศกึษา ดแูล
และใหคํ้าปรกึษา
อยา่งใกลช้ดิ

    สําหรับภาคการ
ศกึษาที� 1/2563
ปฏบิตังิานระหวา่ง
วนัที� 20 กรกฎาคม
2563 สิ�นสดุวนัที� 6
พฤศจกิายน 2563  มี
นักศกึษาสหกจิ
ศกึษาประกอบการ
จํานวน 2 คน และบม่
เพาะประกอบการ
จํานวน 14 คน ซึ�งยงั
ไมส่ามารถประเมนิ
ผลได ้
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนกิจการนักศึกษา

เปาหมาย : จัดใหมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณสมบัติพึงประสงคของนักศึกษา

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21

คะแนน 5 5 100 ไตรมาส 1
มีการวางแผนการ
ดําเนินงาน
กิจกรรมพัฒนานัก
ศึกษา ของปงบ
ประมาณ 2563

ไตรมาส 2
จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามแผน
ปฏิบัติงานไตรมาส
1-2
แตทั้งนี้ ในชวงไตร
มาส 2 เกิดการ
ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID
19  ทําใหตอง
เลื่อนการจัด
กิจกรรมบาง
กิจกรรมออกไป
จนกวา
สถานการณจะ
ปกติ  และงดจัด
บางกิจกรรม

ไตรมาส 3
มีการทบทวนแผน
การดําเนินงาน
กิจกรรมพัฒนานัก
ศึกษาระหวางป

ไตรมาส 4

  มีการประเมินผล
การนําความรูผู

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102175 - งานพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21
หนวยงาน : 0020900 - สวนกิจการนักศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เขารวมกิจกรรม
นําความรูและ
ทักษะที่ไดรับไปใช
ประโยชน และ
ประเมินความพึง
พอใจของผูเขา
รวมกิจกรรม และ
สรุปผลการดําเนิน
กิจกรรม

- จํานวนนักศึกษากลุมเปาหมายท่ี
เขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

รอยละ 80 99.65 124.56 ดําเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21
ตามแผนปฏิบัติ
งาน

- ผูเขารวมกิจกรรมนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับไปใชประโยชนได

ระดับ 4 4.47 111.75 -

- ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอ
ใจในภาพรวมหลังเขารวมกิจกรรม

ระดับ 4 4.48 112 -

- รอยละของนักศึกษาทุน ท่ีมีการ
ชวยสอนทบทวนรายวิชาใหกับ
มหาวิทยาลัย

รอยละ 25

- รอยละของนักศึกษาทุน ท่ีมีการ
รักษาสถานภาพทุนไดจนสําเร็จ
การศึกษา

รอยละ 80

- รอยละของนักศึกษาทุน ท่ีสําเร็จ
การศึกษาและไดรับเกียรตินิยม

รอยละ 75

- รอยละของนักศึกษาทุน ท่ีไดรับ
ทุนเมื่อสําเร็จการศึกษาไดรับการ
บรรจุเปนบุคลากร มทส.

รอยละ 2
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

เปาหมาย : นักศึกษามีทักษะทางภาษาตางประเทศเพ่ิมมากขึ้น

- ระดับความสําเร็จของงาน
พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1
- ดําเนินการจัด
สอน Mini
Course วิชา
ภาษาอังกฤษให
กับนักศึกษา
ปริญญาตรี
- ดําเนินการจัดซื้อ
หนังสือเพื่อเปน
แหลงเรียนรูเพิ่ม
เติม
- จัดกิจกรรมคริ
สมาสต
ไตรมาสที่ 2
-ดําเนินการจัด
สอน Mini
Course วิชา
ภาษาอังกฤษให
กับนักศึกษา
ปริญญาตรี
- จัดทําบันทึก
เลขเรียกหนังสือ
เขาระบบ
-ใหคําปรึกษาดาน
การเรียนภาษา
อังกฤษใหแกนัก
ศึกษา
ไตรมาสที่3
-ดําเนินการจัด
สอน Mini
Courses วิชา
ภาษาอังกฤษให
กับนักศึกษา
รัดับปริญญาตรี
-ดําเนินการจัดซื้อ

แผนงาน : 1.1.1 การสรางความสามารถหลักของนักศึกษา (Core Competency)
งาน/โครงการ : 0101107 - งานพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
หนวยงาน : 1020000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เหล็กฉากกั้น
หนังสือและดําเนิน
การตอสัญยาคา
บริการสัญญาณเค
เบิ้ลทีวี
-ใหคําปรึกษาดาน
การเรียนภาษา
อังกฤษใหแกนัก
ศึกษา
ไตรมาสที่4
-ดําเนินการจัด
สอน Mini
Courses วิชา
ภาษาอังกฤษให
กับนักศึกษา
รัดับปริญญาตรี
-ดําเนินการจัด
กิจกรรมคายภาษา
อังกฤษใหนัก
ศึกษา
-ใหคําปรึกษาดาน
การเรียนภาษา
อังกฤษใหแกนัก
ศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม

คน 1,000 7,000 700 ไตรมาสที่ 1 มีนัก
ศึกษารวมกิจกร
รมคริสมาสต 350
คน
และเรียน Mini
Course จํานวน
1,000 คน
ไตรมาสที่ 2 มีนัก
ศึกษาเรียน Mini
Course จํานวน
1,500 คน
ไตรมาสที่ 3 มีนัก
ศึกษาเรียน Mini
Course จํานวน
2,000 คน
ไตรมาสที่ 4 มีนัก
ศึกษาเรียน Mini
Course จํานวน
2,000 คนและมี
นักศึกษาเขารวม
กิจกรรม English
Camp จํานวน
150 คน

- นักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้นหลัง
การทํากิจกรรม

รอยละ 80 80 100 ไตรมาสที่ 1 จัด
สอน Mini
Course ใหกับนัก
ศึกษาปริญญาตรี
ทุกวัน ตลอดท้ัง
สัปดาห จํานวน 9
หัวขอเรื่อง มีการ
ทดสอบความรู
ของนักศึกษาทุก
คน ทุกครั้ง หลัง
เรียน
ไตรมาสที่ 2 จัด
สอน Mini
Course ใหกับนัก
ศึกษาปริญญาตรี
ทุกวัน ตลอดท้ัง
สัปดาห จํานวน
12 หัวขอเรื่อง มี
การทดสอบความ
รูของนักศึกษาทุก
คน ทุกครั้ง หลัง
เรียน
ไตรมาสที่ 3 จัด
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สอน Mini
Course ใหกับนัก
ศึกษาปริญญาตรี
ทุกวัน ตลอดท้ัง
สัปดาห จํานวน
15 หัวขอเรื่อง มี
การทดสอบความ
รูของนักศึกษาทุก
คน ทุกครั้ง หลัง
เรียน
ไตรมาสที่ 4 จัด
สอน Mini
Course ใหกับนัก
ศึกษาปริญญาตรี
ทุกวัน ตลอดท้ัง
สัปดาห จํานวน 9
หัวขอเรื่อง มีการ
ทดสอบความรู
ของนักศึกษาทุก
คน ทุกครั้ง หลัง
เรียน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีดาน Science Technology and Innovation (STI) และ Engineering ใหมีความสามารถ
พิเศษ (Special Project Assignment)

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ทักษะที่ดีในการเปนนักนวัตกรรม
และนักวิจัย

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1
ดําเนินกิจกรรม
งานพัฒนาทักษะ
ที่ดีในการเปนนวัต
กรรมและนักวิจัย
ตามแผนเรียบรอย
ระดับคะแนนที่
ประเมิน คือ 1

ไตรมาสที่ 2
ดําเนินกิจกรรม
งานพัฒนาทักษะ
ที่ดีในการเปนนวัต
กรรมและนักวิจัย
ตามแผนเรียบรอย
ระดับคะแนนที่
ประเมิน คือ 2

ไตรมาสที่ 3
ดําเนินกิจกรรม
งานพัฒนาทักษะ
ที่ดีในการเปนนวัต
กรรมและนักวิจัย
ตามแผนเรียบรอย
ระดับคะแนนที่
ประเมิน คือ 3

ไตรมาสที่ 4
ดําเนินกิจกรรม
งานพัฒนาทักษะ
ที่ดีในการเปนนวัต
กรรมและนักวิจัย
ตามแผนเรียบรอย
ระดับคะแนนที่

แผนงาน : 1.1.1 การสรางความสามารถหลักของนักศึกษา (Core Competency)
งาน/โครงการ : 0101106 - งานพัฒนาทักษะท่ีดีในการเปนนักนวัตกรรมและนักวิจัย
หนวยงาน : 1070000 - สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ประเมิน คือ 5

- จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงใหตอบ
สนองเปาหมาย

หลักสูตร 6 14 233.33 ไตรมาสที่ 1
1.1 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
และการบริหาร
งานกอสราง (หลัก
สูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563) หลักสูตร
สหวิทยาการ
1.2 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
และการบริหาร
งานกอสราง (หลัก
สูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563) หลักสูตร
สหวิทยาการ

ไตรมาสที่ 2
2.1 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2563)
กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่อง
กล สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต
และสาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร
2.2  หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2563)
กลุมสาขาวิชา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

วิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชา
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
สาขาวิศวกรรม
โทรคมนาคม และ
สาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร
2.3 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2563)
กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา
วิศวกรรมขนสง
และเทคโนโลยี
ธรณี
2.4 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2563)
กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี
สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวด
ลอม และสาขา
วิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ

ไตรมาสที่ 3
3.1 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ใหม พ.ศ.
2563)  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่อง
กลและระบบ
กระบวนการ
3.2 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ.
2563)  สาขาวิชา
วิศวกรรมโทร
คมนาคมและ
คอมพิวเตอร
3.3 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2563)
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
3.4 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2563)
สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ขน
สง และทรัพยากร
ธรณี
3.5 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ.
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

2563)  สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ
3.6 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ.
2563)  สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบ
อุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดลอม

ไตรมาสที่ 4
4.1 พัฒนาหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
อุตสาหกรรม
(หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2564)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เปาหมาย : สรางระบบนิเวศในการเรียนรูใหกับนักศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานในดาน Information/
Media/ และ Technology ไดอยางเต็มท่ี

- ระดับความ
สําเร็จของการ
พัฒนาทักษะและ
ขีดความสามารถ
ของนักศึกษา
เทคโนโลยีการ
เกษตร

คะแนน 5 5 100 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว
1. เชิญ ผูชวยศาสตราจารย น.สพ. ดร. บัญชร  ลิขิตเดชาโรจน ผูเกษียณ
อายุ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชา 323315 ANIMAL HYGIENE
AND DISEASE PREVENTION เรื่อง “โรคและสาเหตุของการเกิดโรค” ใน
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง B1129
อาคารเรียนรวม 1 จํานวน 39 คน
2. เชิญ ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน ผูเกษียณอายุการปฏิบัติ
งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนอาจารยพิเศษ ในรายวิชา
323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION วันท่ี 19
พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง B1129 อาคารเรียน
รวม 1 จํานวน 39 คน
3. เชิญ ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน ผูเกษียณอายุการปฏิบัติ
งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนอาจารยพิเศษ ในรายวิชา
323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION วันท่ี 14
มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง B1129 อาคารเรียนรวม 1
จํานวน 39 คน
4. เชิญ ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน ผูเกษียณอายุการปฏิบัติ
งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนอาจารยพิเศษ ในรายวิชา
323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION วันท่ี 21
มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง B1129 อาคารเรียนรวม 1
จํานวน 39 คน
5. เชิญ ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน ผูเกษียณอายุการปฏิบัติ
งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนอาจารยพิเศษ ในรายวิชา
323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION วันท่ี 28
มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง B1129 อาคารเรียนรวม 1
จํานวน 39 คน
6. เชิญ ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน ผูเกษียณอายุการปฏิบัติ
งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนอาจารยพิเศษ ในรายวิชา
323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION วันท่ี 1
กุมภาพันธ 2563  เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง B1129 อาคารเรียน
รวม 1 จํานวน 39 คน
7. เชิญ ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน ผูเกษียณอายุการปฏิบัติ
งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนอาจารยพิเศษ ในรายวิชา
323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION วันท่ี 4
กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง B1129 อาคารเรียนรวม
1 จํานวน 39 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2/2562 ผศ.ดร.วโรดม  เจริญสวรรค สอนรายวิชา 324682 สัมมนา 2
(Seminar II) 1(1-0-6) และสอนวิชา 324561 ประเด็นที่กําลังเปนที่นา
สนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Current Issues in Biotechnology)
2/2562 อาจารยกนิษฐา  พุทธเสถียร 301102 การเขียนเชิงวิชาการ
(Academic Writing)  1 (0-3-0)  
1/2563 รายวิชา 301101  Agricultural Orientation 1(1-0-2) และ
301111 Introduction to Agricultural Inspiration and Innovation
1(1-0-2)

-ไตรมาสที่ 3-
การเรียนการสอน
หรือการจัด
กิจกรรมตางๆ
ดําเนินการไดไมดี
เทาท่ีควร เนื่อง
จากมีการแพร
ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19)  ตอง
ดําเนินการผานออ
นไลน ซึ่งนัก
ศึกษาบางคน อาจ
มีปญหาทางดาน
ระบบอินเตอรเน็ต
ไมแรง สัญญาณ
ไมดี

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102176 - งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร
หนวยงาน : 1030000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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-เชิญอ.พิเศษ รศ.วินัย  ผูนําผล 21 สิงหาคม 2563
-เชิญวิทยากร ดร.ประพันธ  ไตรยสุทธิ์ 28 สิงหาคม 2563 และ 2 ตุลาคม
2563
  ดร.นิตยา ชาอุน 28 สิงหาคม 2563 และคุณพงศวราวุฑฒิ  หมื่นยุ
ทธิ  25 กันยายน 2563
-ไตรมาสที่ 3-
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดเชิญนายประยงค มุงยุทธกลาง ผู
อํานวยการสํานักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการ
เกษตร  (ธกส.) จังหวัดชัยภูมิ มาบรรยาย หัวขอเรื่อง แนวโนมของธุรกิจ
การเกษตรและแผนธุรกิจ ในวันเสารท่ี 2 พฤษภาคม 2563 เวลา
09:00-12:00 น. โดยการบรรยายออนไลนผานแอพพลิเคช่ัน ZOOM ราย
วิชา 322304 โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 1
2. สาขวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดเชิญคุณสีหนาท ปทุมพร เจาหนาท่ี
ภูมิทัศน บริษัท ไอ.วี.จี. จํากัด (พีบีวัลเลยเขาใหญ) อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา มาทําการสอนปฏิบัติการทางออนไลนผานแอพพลิเค
ชั่น ZOOM  ในวันพุธท่ี 20, 27 พฤษภาคม 2563 รายวิชา 322326การ
จัดการงานสนามและภูมิทัศน
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดเชิญวิทยากรจํานวน 1 ทานคือ  น
.ส.จุฑาภรณ  ยนตมุติ นักวิชาการดานพืชสวน บริษัท พี แลนดสเคป
จํากัด แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปนวิทยากร
บรรยายหัวขอ แรงบันดาลใจและงานในสายงานภูมิสถาปตยกรรม ในวัน
เสารท่ี 6 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยการบรรยายออ
นไลนผานแอพพลิเคชั่น ZOOM รายวิชา 322326 การจัดการงานสนาม
และภูมิทัศน
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว ไดเรียนเชิญวิทยากร
บรรยายพิเศษ คุณประยงค  มุงยุทธกลาง ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ มาบรรยาย
ในหัวขอเรื่อง “การเขียนแผนธุรกิจอยางไรใหไดรับอนุมัติ” ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผานระบบ zoom
ในรายวิชา 323456 Animal Production Project Planning and
Analysis  28 คน
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว ไดเรียนเชิญวิทยากร
บรรยายพิเศษ คุณประยงค  มุงยุทธกลาง ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ มาบรรยาย
ในหัวขอเรื่อง “การประเมินโครงการเพื่อปลอยสินเชื่อธุรกิจเล้ียงสัตว” ใน
วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-14.00 น. ผานระบบ
zoom ในรายวิชา 323456 Animal Production Project Planning
and Analysis  28 คน

--ไตรมาสท่ี 4--
1. สาขาวิชาฯ พืช ไดเชิญคุณวิชัย ภามนตรี เปนผูเชี่ยวชาญดานเมล็ดพันธุ
มาบรรยายรายวิชา 322410 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ (SEED
TECHNOLOGY)  ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 54 คน หัว
เรื่อง "เหลียวหลังแลหนา : ธุรกิจเมล็ดพันธุไทยสูเมล็ดพันธุโลก"  วันที่ 26
กันยายน 2563  เวลา 9.00–12.00 น. ณ หอง B5208 อาคารเรียนรวม 2
และ

2. สาขาวิชาฯ พืช เชิญคุณธีราพร ทองดีนอก เจาของกิจการ เอ็มไพร
ไฮโดรฟารม จ.เพชรบูรณ มาบรรยายรายวิชา 322317 การปลูกพืชโดยไม
ใชดิน (SOILLESS CULTURE) ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
30 คน หัวเรื่อง ธุรกิจผักสลัดไฮโดรโปนิกส : รวยไมยาก แตรอดไม
งาย"  เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2563 เวลา 13.30–16.30 น. ณ หอง
B5208 อาคารเรียนรวม 2

3. สาขาวิชาฯ พืช ไดเชิญคุณอิสราพงษ  วรผาบ นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ
พันธุพืช เปนวิทยากรบรรยาย หัวขอเรื่อง “กฎระเบียบขั้นตอนการขอใบ
อนุญาตเพื่อสงออกแมลงไปตางประเทศ” ในรายวิชา 312354 กฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการอารักขาพืช  (LAWS CONCERNING WITH PLANT
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PROTECTION) และรายวิชา 322354 กฎหมายการเกษตรดานพืช
(AGRICULTURAL LAW FOR CROP) ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 48 คน วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. และเวลา
13.00-15.00 น. ณ หอง B1116 อาคารเรียนรวม

4. สาขาวิชาฯ พืช ไดเชิญนางสุมิตรา เภสัชชา นักวิชาการเกษตร ศูนย
วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มาสอนบรรยาย
และภาคปฏิบัติการ หัวขอเรื่อง การขอการรับรองแหลงผลิตพืชตาม
มาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสมสําหรับพืช (GAP
พืช) ในรายวิชา 322327 เกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตพืช
(GOOD  AGRICULTURAL  PRACTICES  FOR  CROP  PRODUCTION)
ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 37 คน วันท่ี 25 กันยายน 2563
เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอง B1204 อาคารเรียนรวม 1

- รอยละของ
บัณฑิตมีทักษะ
ความรูและ
ศักยภาพดาน
วิชาการ

รอยละ 100 125 125 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว
1. เชิญ ผูชวยศาสตราจารย น.สพ. ดร. บัญชร  ลิขิตเดชาโรจน ผูเกษียณ
อายุ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชา 323315 ANIMAL HYGIENE
AND DISEASE PREVENTION เรื่อง “โรคและสาเหตุของการเกิดโรค” ใน
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง B1129
อาคารเรียนรวม 1 จํานวน 39 คน
2. เชิญ ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน ผูเกษียณอายุการปฏิบัติ
งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนอาจารยพิเศษ ในรายวิชา
323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION วันท่ี 19
พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง B1129 อาคารเรียน
รวม 1 จํานวน 39 คน
3. เชิญ ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน ผูเกษียณอายุการปฏิบัติ
งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนอาจารยพิเศษ ในรายวิชา
323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION วันท่ี 14
มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง B1129 อาคารเรียนรวม 1
จํานวน 39 คน
4. เชิญ ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน ผูเกษียณอายุการปฏิบัติ
งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนอาจารยพิเศษ ในรายวิชา
323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION วันท่ี 21
มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง B1129 อาคารเรียนรวม 1
จํานวน 39 คน
5. เชิญ ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน ผูเกษียณอายุการปฏิบัติ
งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนอาจารยพิเศษ ในรายวิชา
323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION วันท่ี 28
มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง B1129 อาคารเรียนรวม 1
จํานวน 39 คน
6. เชิญ ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน ผูเกษียณอายุการปฏิบัติ
งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนอาจารยพิเศษ ในรายวิชา
323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION วันท่ี 1
กุมภาพันธ 2563  เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง B1129 อาคารเรียน
รวม 1 จํานวน 39 คน
7. เชิญ ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน ผูเกษียณอายุการปฏิบัติ
งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนอาจารยพิเศษ ในรายวิชา
323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION วันท่ี 4
กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง B1129 อาคารเรียนรวม
1 จํานวน 39 คน

-ไตรมาสที่ 3-

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2/2562 ผศ.ดร.วโรดม  เจริญสวรรค สอนรายวิชา 324682 สัมมนา 2
(Seminar II) 1(1-0-6) และสอนวิชา 324561 ประเด็นที่กําลังเปนที่นา
สนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Current Issues in Biotechnology)
2/2562 อาจารยกนิษฐา  พุทธเสถียร 301102 การเขียนเชิงวิชาการ
(Academic Writing)  1 (0-3-0)  

-ไตรมาสที่ 3-
การเรียนการสอน
หรือการจัด
กิจกรรมตางๆ
ดําเนินการไดไมดี
เทาท่ีควร เนื่อง
จากมีการแพร
ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19)  ตอง
ดําเนินการผานออ
นไลน ซึ่งนัก
ศึกษาบางคน อาจ
มีปญหาทางดาน
ระบบอินเตอรเน็ต
ไมแรง สัญญาณ
ไมดี
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-ไตรมาสที่ 3-
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดเชิญนายประยงค มุงยุทธกลาง ผู
อํานวยการสํานักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการ
เกษตร  (ธกส.) จังหวัดชัยภูมิ มาบรรยาย หัวขอเรื่อง แนวโนมของธุรกิจ
การเกษตรและแผนธุรกิจ ในวันเสารท่ี 2 พฤษภาคม 2563 เวลา
09:00-12:00 น. โดยการบรรยายออนไลนผานแอพพลิเคช่ัน ZOOM ราย
วิชา 322304 โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 1
2. สาขวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดเชิญคุณสีหนาท ปทุมพร เจาหนาท่ี
ภูมิทัศน บริษัท ไอ.วี.จี. จํากัด (พีบีวัลเลยเขาใหญ) อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา มาทําการสอนปฏิบัติการทางออนไลนผานแอพพลิเค
ชั่น ZOOM  ในวันพุธท่ี 20, 27 พฤษภาคม 2563 รายวิชา 322326การ
จัดการงานสนามและภูมิทัศน
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดเชิญวิทยากรจํานวน 1 ทานคือ  น
.ส.จุฑาภรณ  ยนตมุติ นักวิชาการดานพืชสวน บริษัท พี แลนดสเคป
จํากัด แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปนวิทยากร
บรรยายหัวขอ แรงบันดาลใจและงานในสายงานภูมิสถาปตยกรรม ในวัน
เสารท่ี 6 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยการบรรยายออ
นไลนผานแอพพลิเคชั่น ZOOM รายวิชา 322326 การจัดการงานสนาม
และภูมิทัศน
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดเชิญวิทยากรจํานวน 1 ทานคือ  น
.ส.จุฑาภรณ  ยนตมุติ นักวิชาการดานพืชสวน บริษัท พี แลนดสเคป
จํากัด แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปนวิทยากร
บรรยายหัวขอ แรงบันดาลใจและงานในสายงานภูมิสถาปตยกรรม ในวัน
เสารท่ี 6 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยการบรรยายออ
นไลนผานแอพพลิเคชั่น ZOOM รายวิชา 322326 การจัดการงานสนาม
และภูมิทัศน
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว ไดเรียนเชิญวิทยากร
บรรยายพิเศษ คุณประยงค  มุงยุทธกลาง ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ มาบรรยาย
ในหัวขอเรื่อง “การเขียนแผนธุรกิจอยางไรใหไดรับอนุมัติ” ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผานระบบ zoom
ในรายวิชา 323456 Animal Production Project Planning and
Analysis  28 คน
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว ไดเรียนเชิญวิทยากร
บรรยายพิเศษ คุณประยงค  มุงยุทธกลาง ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ มาบรรยาย
ในหัวขอเรื่อง “การประเมินโครงการเพื่อปลอยสินเชื่อธุรกิจเล้ียงสัตว” ใน
วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-14.00 น. ผานระบบ
zoom ในรายวิชา 323456 Animal Production Project Planning
and Analysis  28 คน

--ไตรมาสท่ี 4--
1. สาขาวิชาฯ พืช ไดเชิญคุณวิชัย ภามนตรี เปนผูเชี่ยวชาญดานเมล็ดพันธุ
มาบรรยายรายวิชา 322410 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ (SEED
TECHNOLOGY)  ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 54 คน หัว
เรื่อง "เหลียวหลังแลหนา : ธุรกิจเมล็ดพันธุไทยสูเมล็ดพันธุโลก"  วันที่ 26
กันยายน 2563  เวลา 9.00–12.00 น. ณ หอง B5208 อาคารเรียนรวม 2
และ

2. สาขาวิชาฯ พืช เชิญคุณธีราพร ทองดีนอก เจาของกิจการ เอ็มไพร
ไฮโดรฟารม จ.เพชรบูรณ มาบรรยายรายวิชา 322317 การปลูกพืชโดยไม
ใชดิน (SOILLESS CULTURE) ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
30 คน หัวเรื่อง ธุรกิจผักสลัดไฮโดรโปนิกส : รวยไมยาก แตรอดไม
งาย"  เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2563 เวลา 13.30–16.30 น. ณ หอง
B5208 อาคารเรียนรวม 2

3. สาขาวิชาฯ พืช ไดเชิญคุณอิสราพงษ  วรผาบ นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

พันธุพืช เปนวิทยากรบรรยาย หัวขอเรื่อง “กฎระเบียบขั้นตอนการขอใบ
อนุญาตเพื่อสงออกแมลงไปตางประเทศ” ในรายวิชา 312354 กฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการอารักขาพืช  (LAWS CONCERNING WITH PLANT
PROTECTION) และรายวิชา 322354 กฎหมายการเกษตรดานพืช
(AGRICULTURAL LAW FOR CROP) ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 48 คน วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. และเวลา
13.00-15.00 น. ณ หอง B1116 อาคารเรียนรวม

4. สาขาวิชาฯ พืช ไดเชิญนางสุมิตรา เภสัชชา นักวิชาการเกษตร ศูนย
วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มาสอนบรรยาย
และภาคปฏิบัติการ หัวขอเรื่อง การขอการรับรองแหลงผลิตพืชตาม
มาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสมสําหรับพืช (GAP
พืช) ในรายวิชา 322327 เกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตพืช
(GOOD  AGRICULTURAL  PRACTICES  FOR  CROP  PRODUCTION)
ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 37 คน วันท่ี 25 กันยายน 2563
เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอง B1204 อาคารเรียนรวม 1
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

เปาหมาย : สรางระบบนิเวศในการเรียนรูใหกับนักศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากโครง
สรางพื้นฐานในดาน Information/ Media/ และ Technology ไดอยางเต็มที่

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ทักษะและขีดความสามารถของ
นักศึกษาเทคโนโลยีสังคม

คะแนน 5 5 100 เปนไปตามแผนที่
ไดกําหนดไว

- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ดานทักษะในศตวรรษที่ 21 (Soft
Skill)

รอยละ 80 85 106.25 รอยละความพึง
พอใจของผุใช
บัณฑิตดานทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
ใน 3 ทักษะ ดังนี้
1. ทักษะการเรียน
รูและนวัตกรรม
2. ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ
เทคโนโลยี
3. ทักษะชีวิตและ
อาชีพ
โดยใชผลประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูใชงานบัณฑิตใน
ดานคุณสมบัติพึง
ประสงค ปการ
ศึกษา 2561
ทุกระดับการ
ศึกษาในดานความ
รู ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัว
เลข การส่ือสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ดานทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102177 - งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษาเทคโนโลยีสังคม
หนวยงาน : 1020000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
เพิ่มขึ้น

รอยละ 85 89.24 104.99 รอยละของผู
สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ที่ไดงานทํา/ศึกษา
ตอ ภายใน 1 ป มี
แนวโนมเพิ่มขึ้น
ดังนี้
ปการศึกษา
2558  รอยละ
90.15
ปการศึกษา
2559  รอยละ
84.15
ปการศึกษา
2560  รอยละ
81.59
ปการศึกษา
2561  รอยละ
89.24

- ความพึงพอใจของผูใชงาน
บัณฑิตในดานคุณสมบัติพึง
ประสงคของบัณฑิตเพ่ิมขึ้น

รอยละ 85 86.2 101.41 รอยละความพึง
พอใจของผูใชงาน
บัณฑิตในดาน
คุณสมบัติพึง
ประสงคตาม
กรอบ TQF ท้ัง
สามระดับ
(ตรี/โท/เอก) เปน
ไปตามเปาหมายที่
กําหนด
ปการศึกษา 2558
รอยละ 89.20
ปการศึกษา 2559
รอยละ 87.20
ปการศึกษา 2560
รอยละ 84.60
ปการศึกษา 2561
รอยละ 86.20
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.1.2 การสรา้งทกัษะแหง่ความเป็นเลศิของนักศกึษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102105 - งานพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของนักศกึษาวทิยาศาสตร์
หน่วยงาน : 1010000 - สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวทิยาศาสตร์
เป้าหมาย : จัดใหม้กีจิกรรมนอกหลกัสตูรเพื�อพัฒนาคณุสมบตัพิงึประสงคข์องนักศกึษา
เป้าหมาย : การพัฒนาศกัยภาพของนักศกึษา

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาทกัษะ
และขดีความสามารถของนักศกึษาวทิยา
ศาสตร์

คะแนน 5 6 120

สํานักวชิาวทิยา
ศาสตร์ จัดกจิกรรม
1."การพัฒนา
ศกัยภาพนักศกึษา
หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ
ระหวา่งวนัที� 30
พฤศจกิายน - 1
ธนัวาคม 2562 ณ
อาคารกฬีาสรุเรงิ
ไชย และอาคาร
วชิาการ 2 โดยมนัีก
ศกึษาเขา้รว่ม
กจิกรรม 216 คน
2. สาขาวชิาปรคีลนิกิ
จัดกจิกรรมรายงาน
ความกา้วหนา้ทาง
วชิาการ สําหรับนัก
ศกึษาบณัฑติศกึษา
วนัที� 16 มกราคม
2563 ณ Learning
space ชั �น 1 อาคาร
วชิาการ 2
3.สํานักวชิาวทิยา
ศาสตร์ จัดกจิกรรม
“SUT Science and
Innovation” และ
มหาวทิยาลยัเด็ก วนั
ที� 18-19 มกราคม
2563 ณ วาไรตี�
ฮอลล์ ศนูยก์ารคา้เด
อะมอลล์ ชอ็ปปิ�ง
เซน็เตอร์
นครราชสมีา
4. สาขาวชิาเคมี จัด
กจิกรรม  “Open
House” ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
วนัที� 18 มกราคม
2563 เวลา
8.30-17.00 น. ณ
Learning space ชั �น 1
อาคารวชิาการ 2
5. “คา่ยวทิยาศาสตร์
สญัจร” 25 มกราคม
2563 ณ รร.ชยัภมูิ
ภกัดชีมุพล จ.ชยัภมูิ
6. “คา่ยวทิยาศาสตร์

เนื�องจากสถา
ณการณ ์Covid-19
จงึทําใหม้ผีลกระทบ
ตอ่การจัดกจิกรรม
ดงักลา่ว ดงันั�น
มหาวทิยาลยั จงึทํา
ใหไ้มส่ามารถจัด
กจิกรรมได ้
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

สญัจร” 26 มกราคม
2563 ณ รร.ปากชอ่ง
จ.นครราชสมีา
7) กจิกรรม "SUT
Science Camp" คา่ย
วทิยาศาสตร์ นัก
ศกึษาปรญิญาตรี
หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ 26-27
กย.63 จํานวนผูเ้ขา้
รว่มกจิกรรม 200 คน
โดยมนัีกเรยีนจาก
โรงเรยีนตา่งๆ เขา้
รว่มกจิกรรมไดแ้ก่
รร.มารยีว์ทิยา รร.สุ
รนารี รร.ชยัภมูภิกัดี
ชมุพล  รร.บญุวฒันา
รร.อบุลรัตน์
สํานักวชิาวทิยา
ศาสตร์ ไดม้กีารจัด
กจิกรรมเร็วขึ�น ดงั
รายละเอยีดตอ่ไปนี�
8) กจิกรรม Open
House: SUT Science
& Math Learning
Space
วนั ศกุร์ ที� 11
กนัยายน 2563
ณ แหลง่เรยีนรูว้ทิยา
ศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร์ มทส.
(SUT Science &
Math Learning
Space)
ชั �น LG ศนูยก์ารคา้
terminal 21 Korat
โดยเชญิสถาบนั
ตา่งๆ เขา้รว่มฯ
ไดแ้ก่ ที�ปรกึษาโรง
เรยีนกําเนดิวทิย,์ คณุ
วรัิช        ศรพัีฒนา
สกลุ : ประธานบรษัิท
ไทเกอร์ จวิเวลรี� แม
นูแฟค เจอริ�ง
(ประเทศไทย)
จํากดั,      ดร.โสภณา
เศวตคชกลุ ผูอํ้านวย
การโรงเรยีนเตชะ
วทิย,์ อาจารยจ์ติต์
อรา่ม  ศรินิกิร ผู ้
อํานวยการโรงเรยีน
นานาชาตแิองโกล
สงิคโปร์
นครราชสมีา, ดร.ธรีะ
ชยั งามทรัพยท์วี
คณู        ผูช้ว่ยฝ่าย
วชิาการโรงเรยีนมารี
ยว์ทิยา
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

9) กจิกรรมพัฒนานัก
ศกึษาและสนับสนุน
การเรยีนการสอน
หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ ของ
นักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี เมื�อวนัที�
21 ก.ย. 63 ณ อาคาร
วชิาการ 2หวัขอ้
“แนะแนวทางการ
เตรยีมตวัดา้นภาษา
และชอ่งทางการ
ศกึษาตอ่ตา่ง
ประเทศ” โดย คณุ
วรัิช ศรพัีฒนาสกลุ
10) กจิกรรมพัฒนา
นักศกึษาและสนับ
สนุนการเรยีนการส
อน หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ ของ
นักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี เมื�อวนัที�
23 ก.ย. 63 ณ อาคาร
วชิาการ 2 หวัขอ้
“แนะแนวทางการ
เตรยีมตวัศกึษาตอ่
ระดบับณัฑติศกึษา
ในตา่งประเทศ” โดย
วทิยากร ดงันี� 1.
นายกรวทิย์ โอภาส
เสถยีร  2. นายจักรนิ
ลิ�มวงศย์ตุ ิ3. นาย
ปัณณวชิญ์ ทพิย์
สวสัดิ�  4. นางสาวน
วพร ศรทีอง  5. นาย
วนัเฉลมิ ความใหม่
11) จัดกจิกรรรม
“เรยีนอยา่งไรให ้
ประสบความสําเร็จ
ในสาขาวชิาเคม”ี
สําหรับนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรี ชั �น
ปีที� 1, 2, 3 และชั �นปี
ที� 4 ในวนัจันทรท์ี� 21
กนัยายน 2563 เวลา
15.00 – 19.00 น. ณ
โถงกลาง ชั �น 1
อาคารวชิาการ 2
โดยวทิยากรภาย
นอก ไดแ้ก ่1.
ดร.นันทพร  กมล
สทุธไิพจติร
"Introduction to
solution Small
Angle X-ray
Scattering for
macromolecules”
2. ดร.แคทลี
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ยา  โรจนว์ริยิะ
"X-ray Imaging and
X-ray Tomographic
microscopy"
3. ดร.ชมพนุูช  สง่สริิ
ฤทธกิลุ และ
ดร.รัตนา  เจรญิ
วฒันาเสถยีร
"Macromolecular
X-ray
crystallography and
other synchrotron
techniques for
chemists and
biochemists"

- รอ้ยละของเวลาที�นักศกึษามเีวลาเขา้
รว่มกจิกรรม

รอ้ยละ 80 220 275

สํานักวชิาวทิยา
ศาสตร์ จัดกจิกรรม
1. "การพัฒนา
ศกัยภาพนักศกึษา
หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ
ระหวา่งวนัที� 30
พฤศจกิายน - 1
ธนัวาคม 2562 ณ
อาคารกฬีาสรุเรงิ
ไชย และอาคาร
วชิาการ 2 โดยมนัีก
ศกึษาเขา้รว่ม
กจิกรรม 216 คน
2. สาขาวชิาปรคีลนิกิ
จัดกจิกรรมรายงาน
ความกา้วหนา้ทาง
วชิาการ สําหรับนัก
ศกึษาบณัฑติศกึษา
วนัที� 16 มกราคม
2563 ณ Learning
space ชั �น 1 อาคาร
วชิาการ 2
3.สํานักวชิาวทิยา
ศาสตร์ จัดกจิกรรม
“SUT Science and
Innovation” และ
มหาวทิยาลยัเด็ก วนั
ที� 18-19 มกราคม
2563 ณ วาไรตี�
ฮอลล์ ศนูยก์ารคา้เด
อะมอลล์ ชอ็ปปิ�ง
เซน็เตอร์
นครราชสมีา
4. สาขาวชิาเคมี จัด
กจิกรรม  “Open
House” ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
วนัที� 18 มกราคม
2563 เวลา
8.30-17.00 น. ณ
Learning space ชั �น 1
อาคารวชิาการ 2

เนื�องจากสถา
ณการณ ์Covid-19
จงึทําใหม้ผีลกระทบ
ตอ่การจัดกจิกรรม
ดงักลา่ว ดงันั�น
มหาวทิยาลยั จงึทํา
ใหไ้มส่ามารถจัด
กจิกรรมได ้
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

5. “คา่ยวทิยาศาสตร์
สญัจร” 25 มกราคม
2563 ณ รร.ชยัภมูิ
ภกัดชีมุพล จ.ชยัภมูิ
6. “คา่ยวทิยาศาสตร์
สญัจร” 26 มกราคม
2563 ณ รร.ปากชอ่ง
จ.นครราชสมีา
7) กจิกรรม "SUT
Science Camp" คา่ย
วทิยาศาสตร์ นัก
ศกึษาปรญิญาตรี
หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ 26-27
กย.63 จํานวนผูเ้ขา้
รว่มกจิกรรม 200 คน
โดยมนัีกเรยีนจาก
โรงเรยีนตา่งๆ เขา้
รว่มกจิกรรมไดแ้ก่
รร.มารยีว์ทิยา รร.สุ
รนารี รร.ชยัภมูภิกัดี
ชมุพล  รร.บญุวฒันา
รร.อบุลรัตน์
สํานักวชิาวทิยา
ศาสตร์ ไดม้กีารจัด
กจิกรรมเร็วขึ�น ดงั
รายละเอยีดตอ่ไปนี�
8) กจิกรรม Open
House: SUT Science
& Math Learning
Space
วนั ศกุร์ ที� 11
กนัยายน 2563
ณ แหลง่เรยีนรูว้ทิยา
ศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร์ มทส.
(SUT Science &
Math Learning
Space)
ชั �น LG ศนูยก์ารคา้
terminal 21 Korat
โดยเชญิสถาบนั
ตา่งๆ เขา้รว่มฯ
ไดแ้ก่ ที�ปรกึษาโรง
เรยีนกําเนดิวทิย,์ คณุ
วรัิช        ศรพัีฒนา
สกลุ : ประธานบรษัิท
ไทเกอร์ จวิเวลรี� แม
นูแฟค เจอริ�ง
(ประเทศไทย)
จํากดั,      ดร.โสภณา
เศวตคชกลุ ผูอํ้านวย
การโรงเรยีนเตชะ
วทิย,์ อาจารยจ์ติต์
อรา่ม  ศรินิกิร ผู ้
อํานวยการโรงเรยีน
นานาชาตแิองโกล
สงิคโปร์
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

นครราชสมีา, ดร.ธรีะ
ชยั งามทรัพยท์วี
คณู        ผูช้ว่ยฝ่าย
วชิาการโรงเรยีนมารี
ยว์ทิยา
9) กจิกรรมพัฒนานัก
ศกึษาและสนับสนุน
การเรยีนการสอน
หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ ของ
นักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี เมื�อวนัที�
21 ก.ย. 63 ณ อาคาร
วชิาการ 2หวัขอ้
“แนะแนวทางการ
เตรยีมตวัดา้นภาษา
และชอ่งทางการ
ศกึษาตอ่ตา่ง
ประเทศ” โดย คณุ
วรัิช ศรพัีฒนาสกลุ
10) กจิกรรมพัฒนา
นักศกึษาและสนับ
สนุนการเรยีนการส
อน หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ ของ
นักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี เมื�อวนัที�
23 ก.ย. 63 ณ อาคาร
วชิาการ 2 หวัขอ้
“แนะแนวทางการ
เตรยีมตวัศกึษาตอ่
ระดบับณัฑติศกึษา
ในตา่งประเทศ” โดย
วทิยากร ดงันี� 1.
นายกรวทิย์ โอภาส
เสถยีร  2. นายจักรนิ
ลิ�มวงศย์ตุ ิ3. นาย
ปัณณวชิญ์ ทพิย์
สวสัดิ�  4. นางสาวน
วพร ศรทีอง  5. นาย
วนัเฉลมิ ความใหม่
11) จัดกจิกรรรม
“เรยีนอยา่งไรให ้
ประสบความสําเร็จ
ในสาขาวชิาเคม”ี
สําหรับนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรี ชั �น
ปีที� 1, 2, 3 และชั �นปี
ที� 4 ในวนัจันทรท์ี� 21
กนัยายน 2563 เวลา
15.00 – 19.00 น. ณ
โถงกลาง ชั �น 1
อาคารวชิาการ 2
โดยวทิยากรภาย
นอก ไดแ้ก ่1.
ดร.นันทพร  กมล
สทุธไิพจติร
"Introduction to
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

solution Small
Angle X-ray
Scattering for
macromolecules”
2. ดร.แคทลี
ยา  โรจนว์ริยิะ
"X-ray Imaging and
X-ray Tomographic
microscopy"
3. ดร.ชมพนุูช  สง่สริิ
ฤทธกิลุ และ
ดร.รัตนา  เจรญิ
วฒันาเสถยีร
"Macromolecular
X-ray
crystallography and
other synchrotron
techniques for
chemists and
biochemists"

- รอ้ยละของผูเ้ขา้อบรมที�สอบวดัความรู ้
ผา่นเกณฑท์ี�กําหนด

รอ้ยละ 50 0 0

กจิกรรมครั �งที� 1 ไมม่ี
การจัดสอบวดัความรู ้
กจิกรรมครั �งที� 2 ไมม่ี
การจัดสอบวดัความรู ้

เนื�องจากสถา
ณการณ ์Covid-19
จงึทําใหม้ผีลกระทบ
ตอ่การจัดกจิกรรม
ดงักลา่ว ดงันั�น
มหาวทิยาลยั จงึทํา
ใหไ้มส่ามารถจัด
กจิกรรมได ้
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

เปาหมาย : จัดใหมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณสมบัติพึงประสงคของนักศึกษา

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

- ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาทักษะและขีดความ
สามารถของนักศึกษาวิศวกรรม
ศาสตร

คะเเนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1 ดําเนิน
กิจกรรมงานพัฒนา
ทักษะและขีดความ
สามารถของนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร
ตามแผนเรียบรอย
ระดับคะแนนที่
ประเมิน คือ 1

ไตรมาสที่ 2 ดําเนิน
กิจกรรมงานพัฒนา
ทักษะและขีดความ
สามารถของนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร
ตามแผนเรียบรอย
ระดับคะแนนที่
ประเมิน คือ 2

ไตรมาสที่ 3 ดําเนิน
กิจกรรมงานพัฒนา
ทักษะและขีดความ
สามารถของนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร
ตามแผนเรียบรอย
ระดับคะแนนที่
ประเมิน คือ 3

ไตรมาสที่ 4 ดําเนิน
กิจกรรมงานพัฒนา
ทักษะและขีดความ
สามารถของนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร
ตามแผนเรียบรอย
ระดับคะแนนที่

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102174 - งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร
หนวยงาน : 1070000 - สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ประเมิน คือ 5

- รอยละของนักศึกษาท่ีมีทักษะ
ความคิดท่ีสรางสรรคและนวัต
กรรม

รอยละ 100 170 170 ไตรมาสที่ 1
1. สาขาวิชาวิศวกร
รมโลหการ จัด
กิจกรรมประกวดแขง
ขันโครงงานวิชาการ
และวิชาชีพวิศวกรรม
โลหการระดับ
ปริญญาตรี ครั้งที่ 1
(อว7414(13)/235
ลว.17ต.ค. 2562) มีผู
เขารวมจํานวน 120
คน
2. สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี อว
7414(19)/529  ลวส.
11 ธ.ค. 62 สงนัก
ศึกษาเขารวม
กิจกรรมสรางเสริม
ศักยภาพอื่น ๆ ตาม
ความสนใจ  แขงขัน
ทักษะดานการสํารวจ
ปโตรเลียม วันท่ี
17-20 ธ.ค. 62 ณ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนเงิน
9,600 บาท มีผูเขา
รวมกิจกรรมจํานวน
7คน
3. สถานพันธกิจ
สากลสัมพันธ จัด
กิจกรรมคาย
International
Cultural Exchange
and
Environmental
Camp for
Conservation
Awareness 2020
ระหวางวันที่ 3-5
มกราคม 2563 ณ
อุทยานแหงชาติเขา
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา มีผูเขา
รวมกิจกรรม 34 คน

ไตรมาสที่ 2

เนื่องจากปญหา
การแผระบาด
ไวรัส Covid_19
และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ใหจัดการเเรี
ยนการสอน
แบบออนไลน
ตั้งแตวันท่ี 23
มีนาคม 2563 ซ่ึง
อยูในภาคการ
ศึกษาที่ 3/2562
ทําใหไมสามารถ
จัดกิจกรรมให
เปนไปตามแผนที่
ตั้งไว ฉะนั้น การ
ใชจายเงินไดเพียง
รอยละ 79.67 %
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

2.1 สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
อว7414(17)/277  
ลว. 24 ธ.ค.
62  โครงการฝก
อบรมและเขารวมการ
แขงขันโอลิมปกหุน
ยนตระดับอุดมศึกษา
เพื่อเปนตัวแทน
ประเทศไทยไปแขง
ขันระดับโลก วันท่ี
18-19 ม.ค. 62 และ
วันท่ี 25-16 ม.ค. 62
เปนเงิน  90,500
บาท
2.2 สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
อว7414(7)/778  ลว.
19 ธ.ค. 62  สาขา
วิชาวิศวกรรมเครื่อง
กล-การเขารวมการ
แขงขันอากาศยานไร
คนขับ UAV  วันที่
13-14 ม.ค. 63  เปน
เงิน 36,200 บาท
2.3 สาขาวิชาวิศวกร
รมเครื่่องกล
อว7414(7)/41  ลว.
14 ม.ค. 63 การเขา
รวมการแขงขันวิจัย
ออกแบบ และพัฒนา
ยานยนตในหัวขอ
TSAE Auto
Challenge Student
Formula วันที่ 7-9
ก.พ. 63 เปนเงิน
36,200 บาท
2.4 สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร
อว7414(3)/50 ลว. 4
ก.พ. 63 คาลง
ทะเบียน /คาเชารถ
บัส/ คาโปสเตอร
สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร-การแขงขัน
วิชาการโครงงาน
วิศวกรรมเกษตรแหง
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ชาติ ครั้งที่ 26 เปน
เงิน 29,500 บาท มี
นักศึกษาเขารวม 45
คน ไดรับ 1 รางวัล
2.5 สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร
อว7414(3)/51 ลว. 4
ก.พ. 63 คาลง
ทะเบียน /คาเชารถ
ตู/คาที่พัก/คา
อาหาร/ คาโปสเตอร
สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร-การแขงขัน
วิชาการวิศวกรรม
อาหารแหงชาติ ครั้งที่
6 เปนเงิน 25,910
บาท มีนักศึกษาเขา
รวม 18 คน ไดรับ 2
รางวัล
2.6 สาขาวิชาวิศวกร
รมโลหการ
อว7414(13)/53 ลว.
12 ก.พ. 63 คาใชจาย
ในการจัดกิจกรรม
ประกวดแขงขันโครง
งานวิชาการและ
วิชาชีพวิศวกรรมโลห
การระดับปริญญาตรี
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21
ก.พ. 63 เปนเงิน
4,000 บาท
2.7 สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา สงนัก
ศึกษาเขารวมแขงขัน
วิชาการดานโครง
สราง สายงาน
วิศวกรรมโยธา วันท่ี
5-7 ก.พ.63 ณ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินนท
จ.นครปฐม

ไตรมาสที่ 3
3.1 สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาห
การ  โครงการฝก
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อบรมและเขารวมการ
แขงขันโอลิมปกหุน
ยนตระดับอุดมศึกษา
เพื่อเปนตัวแทน
ประเทศไทยไปแขง
ขันระดับโลก วันท่ี
9-10 มี.ค. 63 เปน
เงิน 21,600 บาท
3.2 สาขาวิชาวิศวกร
รมโลหการ กิจกรรม
โครงงานวิจัยของนัก
ศึกษาและนําเสนอ
โครงการสหกิจศึกษา
เปนเงิน 1800 บาท

ไตรมาสที่ 4
4.1 สาขาวิชา
วิศวกรรมโทร
คมนาคม จัดกิจกรรม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพดานเครือ
ขายคอมพิวเตอร
ระหวางวันที่ 12 และ
13 กันยายน 2563 มี
ผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน 50 คน
4.2 สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
จัดการแขงขันทักษะ
การออกแบบระบบ
อัตโนมัติ ระหวางวัน
ที่ 19 และวันที่ 21
ก.ค. 2563 ผาน
ระบบ Zoom มีผูเขา
รวมกิจกรรมจํานวน
30 คน
4.3 สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
จัดการแขงขันการ
ออกแบบดวยหลัก
การ Lean ระหวาง
วันท่ี 18 และ 20
ก.ค. 2563 จัดผาน
ระบบ Zoom มีผูเขา
รวมกิจกรรมจํานวน
30 คน
4.4 สํานักงานคณบดี
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จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการเรียนรู การ
คิดวิเคราะห และการ
แกปญหา และพัฒนา
ทักษะการทํางานเปน
ทีมและความเปนผูนํา
ใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในวันที่
26-27 กันยายน
2563 ณ จังหวัด
ระยอง โดยมีผูเขา
รวมกิจกรรมจํานวน
67 คน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102178 - งานพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร
หนวยงาน : 1100000 - สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ทักษะและขีดความสามารถของนัก
ศึกษาสาธารณสุขศาสตร

คะแนน 5 5 100 -มกราคม -
มีนาคม 2563
  ขออนุมัติใหนัก
ศึกษาเดินทางไป
รวมเดินทางไป
รวมงานมก
  สาธารณสุข
สัมพันธ ครั้งที่ 38
ณ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียว
   เฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
สมุทรปราการ
- เมษายน -
มิถุนายน 2563
    ไดมีการติดตอ
ประสานงานกับ
เจาภาพ ซึ่งมีการ
งดจัดงานกีฬา งด
การประชุมแตมี
การประสานงาน
ทางไลนกลุม
กําหนดเจาภาพใน
ปตอไปเปน ม.แม
ฟาหลวง
     กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
ในศตวรรษที่ 21
ไดมีการเตรียม
การประสาน
วิทยากรในการจัด
สัมมนาวิชาการ 2
กิจกรรม ท่ีจะจัด
ในเดือนกรกฎาคม
2563

สถาบันเจาภาพงด
การจัดการแขงขัน
กีฬา ซึ่งเปน
กิจกรรมหลัก จึง
ไมไดนํานักศึกษา
เขารวมกิจกรรม
กีฬา

คืนงบประมาณ
มหาวิทยาลัยใน
สวนคาใชจายใน
การจัดการแขง
ขันกีฬา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม คน 250 451 180.4 - เขารวมงาน
สาธารณสุข
สัมพันธ ครั้งที่ 38
ในวันที่ 25
มกราคม 2563 ณ
หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ แขงขัน
ทักษะวิชาการ

- นักศึกษาสาขาวิ
ชาอนรามัยสิ่งแวด
ลอม ช้ันปท่ี 3
และ 4  จํานวน
80 ราย เขารวม
กิจกรรมวัน
อนามัยสิ่งแวด
ลอมไทย ในหัวขอ
"บทบาทของนัก
อนามัยสิ่งแวด
ลอมกับวิถีชีวิต
แบบ New
Normal ถายทอด
ประสบการณจาก
ศิษยเกาสูศิษย
ปจจุบัน" เม่ือวันที่
13 กรกฎาคม
2563

- กิจกรรมเสริม
สรางศักยภาพนัก
ศึกษา (งาน
สัปดาหความ
ปลอดภัย)
กิจกรรมสัมมนา
วิชาการ หัวขอ
"กลยุทธการ
บริหารจัดการและ
นวัตกรรมดาน
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยสู
ภัยโควิท-19" เมื่อ
วันท่ี 15
กรกฎาคม 2563

เดือน มีนาคม -
มิถุนายน
- งดกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาเนื่อง
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา
covid-19

-  สมาคมสงเสริม
ความปลอดภัย
และอนามัยใน
การทํางาน (
ประเทศไทย ) งด
การจัดงาน
สัปดาหความ
ปลอดภัยในการ
ทํางานแหงชาติ

- สํานักวิชาจึงขอ
อนุมัติจัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ
ทดแทนในเดือน
กรกฎาคม 2563
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : พัฒนาระบบเทคโนโลยี ICT ท่ีไดรับการยอมรับ และมีการบริหารจัดการในลักษณะ Smart Campus และไดรับการจัดอันดับ
จากหนวยงานภายนอกอยางเหมาะสม

- ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาเทคโนโลยีการบริหาร
ดานอาคารสถานท่ี

คะแนน 5 5 100 1. วิดีทัศนประชาสัมพันธ
ระบบ SUT.SOS
2. จัดซื้อบัญชี LINE@
เพ่ือใหบริการอยางตอ
เนื่อง
3. ผลการใชงานระบบฯ
เดือน ตุลาคม 62 -
สิงหาคม 63
4. จํานวนผูใชงานระบบฯ
ณ วันท่ี 3 เมษายน 63
จํานวน 5,300 คน
5. ประชาสัมพันธแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
การใหบริการ SUT.SOS
6. สรุปผลการใชงานและ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูใชงาน
application

- -

- ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของการใช application

ระดับ 4 4 100 1. สวนอาคารสถานท่ี ขอ
ความอนุเคราะหผูรับ
บริการ
ตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจตอระบบ Line@
: @SUT.SOS ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ https://forms.gle
/SNna7yGGQ7ARrt9o9
หรือ QR CODE
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจ

- -

แผนงาน : 1.3.4 การสรางระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมในการสนับสนุนที่เปนเลิศ (Excellent supporting ecosystem and
environment)

งาน/โครงการ : 0704011 - งานพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารดานอาคารสถานท่ี
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

- นักศึกษามีทักษะที่พึง
ประสงคตามผลลัพธการ
เรียนรูของหลักสูตรที่เพ่ิม
ขึ้น

รอยละ 100 88 88 ไตรมาสที่ 1
1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคการ
ศึกษาที่ 1/2562
ในวันจันทรที่ 21 ตุลาคม
2562 เวลา 09.00–16.00 น.
ณ หองประชุมวิชาการ 4 ช้ัน
1 อาคารวิชาการ 1
1.2 สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี  เบิกคาใชจายนักศึกษา
เขารวมนําเสนอผลงาน
วิจัย  ณ  ประเทศ
มาเลเซีย  ระหวางวันที่  30
ต.ค. - 1 พ.ย.  2562
1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมโลห
การ ขออนุมัติคาใชจาย นศ.ไป
นําเสนอผลงานวิจัยการประชุม
วิชาการโลหะวิทยาแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่
6-8 พ.ย. 2562
1.4 สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟา-นํานักศึกษาไปรวม
ประชุมวิชาการระดับชาติ
EECON-42 วันท่ี 30 ตุลาคม -
1 พฤศจิกายน 2562
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีมี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เขารวมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ณ  ประเทศ
ญี่ปุน  ในวันพฤหัสบดีที่ 28
-วันศุกรท่ี 29 พฤศจิกายน
2562  ประจําภาคการศึกษาท่ี
2/2562

เนื่องจากปญหา
การแผระบาด
ไวรัส Covid_19
และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ใหจัดการเเรี
ยนการสอน
แบบออนไลน
ตั้งแตวันท่ี 23
มีนาคม 2563 ซ่ึง
อยูในภาคการ
ศึกษาที่ 3/2562
ทําใหไมสามารถ
จัดกิจกรรมให
เปนไปตามแผนที่
ตั้งไว ฉะนั้น การ
ใชจายเงินได
เพียงรอยละ
47.97 %

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102184 - งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
หนวยงาน : 1070000 - สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
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ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

1.6 สาขาวิชาวิศวกรรมโทร
คมนาคม จัดกิจกรรมเตรียม
ความพรอมนักศึกษา เพื่อเขาสู
เสนทางอาชีพ ในหัวขอเรื่อง
“Mindset My Set” ในวันที่
17 พฤศจิกายน
2562                              
เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ
B5209 อาคารเรียนรวม 2
1.7 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่อง
กล  นํานักศึกษาไปรวมการ
ประชุม TSME-ICoME 2019
ระหวางวันที่ 10-13 ธ.ค. 62
1.8 สาขาวิชาวิศวกรรมโทร
คมนาคม กิจกรรมที่ 2 จัด
สัมมนาทางวิชาการโดยนัก
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโทร
คมนาคม  ในวันท่ี
18  พฤศจิกายน 2562   เวลา
08.30 - 16.30 น. หองประชุม
4 C1
1.9 สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต ขอเบิกคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
กระบวนการผลิตขั้นสูง
ระหวางวันที่ 20-29 พ.ย.
2562 (2/2562)
1.10 สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี  เบิกคาใชจายจัดกิจกรรม
คายเตรียมความพรอมดาน
วิชาการ ระหวางวัน
ที่  21-29  มี.ค. 2563  ภาค
การศึกษาที่  2/2562
1.11 สาขาวิชาวิศวกรรรม
อุตสาหการ ขอเบิกคาใชจาย
ในจัดบรรยายพิเศษ Dr.Eng.
Risdiyono หัวขอเรื่อง
Introduction ot TRIZ
(Theory of Inventive
Problem Solving วันท่ี 17
ธ.ค. 2562
1.12 สาขาวิชาวืศวกรรมการ
ผลิต ขออนุมัติจัดโครงการ
ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบ
การเพื่อพัฒนาศักยภาพนัก
ศึกษาดานกระบวนการผลิต
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และเทคโนโลยีการผลิตสมัย
ใหม และขออนุมัติคาใชจาย
ประจําป งบประมาณ 2563
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ
บ.พี.ซี.เอส.แมชีน กรุป โฮลดิ้ง
จํากัด
1.13 สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟา-สนับสนุนคาใชจายใน
การดูงานของนักศึกษา วันที่
30 มกราคม-1กุมภาพันธ
2563 จังหวัดฉะเชิงเทราและ
ระยอง
1.14 สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล ขอเบิกคาใชจายใน
การนํานักศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม
สถานประกอบการเพื่อเสริม
สรางประสบการณ  ระหวาง
วันท่ี 5-7 มี.ค. 63

ไตรมาสที่ 2
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
นํานักศึกษาเดินทางศึกษาทาง
ธรณีวิทยาฯ ในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา  สระบุรี และ
ลพบุรี ในวันที่ 22 - 23
กุมภาพันธ 2563  (โดยเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมา
บรรยายตามจุดที่ทําการศึกษา)
2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต  อ จันทรจีรา  อภืรักษ
เมธาวงศื จัดโครงการศึกษาดู
งานสถานประกอบการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาดาน
กระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม
ในวันที่ 18 มกราคม 2563
2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ขอนํานักศึกษาไปรวมสัมมนา
"นวัตกรรมวัสดุกอสราง
ประหยัดพลังงาน เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ในวันพุธท่ี 15
ม.ค.63 เวลา 08.00 -16.00
น. ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต จัดกิจกรรมสัมมนาทาง
วิชาการบัณฑิตศึกษา ในวันที่
31 มกราคม 2563 ณ อาคาร
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วิชาการ 1 หองประชุม 4
2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง -
คาใชจายนํานักศึกษาดูงานทา
อากาศยานขอนแกน วันท่ี 28
ม.ค. 2563 จ.ขอนแกน
2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาดาน
กระบวนการผลิตฯ ในวันที่ 31
มกราคม 2563 ณ บริษัท
สยามมอดิฟายด สตารชจํากัด
สาขาบุรีรัมย
2.7 สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต คาตอบแทนวิทยากร
บรรยาย คุณกาญจนา จรัสศรี
วันุศุกรท่ี 7 ก.พ.63 เวลา
13.00-16.00 น.หอง B3101
2.8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ขอนุมัติคาใชจายในการนํานัก
ศึกษาไปรวมกิจกรรมแขงขันไม
ไอศกรีม เพื่อสรางสรรค
วิชาการดานโครงสราง สาย
งานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป
ประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่
6-7 ก.พ.63 ณ ม.เทคโนโลยีรา
ชมวคลรัตนโกสินทร
จ.นครปฐม
2.9 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด
ลอม Mr.Htay Aung Pyaนํา
เสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The
First International
Conference on
Environmental and
Sustainable Development
(MEAA 2020) ณ Yangon,
Republic of the Union of
Myanmar เมื่อวันที่ 8-9
มกราคม 2563
2.10 สาขาวิชาวิศวกรรมโทร
คมนาคม เขารวมประชุม
วิชาการ 28 ก.พ. 2563
2.11 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จัดกิจกรรมสัมมนาทาง
วิชาการบัณฑิตศึกษา สาขา
วิชาวิศวกรรมโยธา ประจําภาค
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การศึกษาท่ี 2/2562 ในวัน
ศุกรที่ 21 กุมภาพันธ 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ
หอง B1125
2.12 สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร-การแขงขันวิชาการ
โครงงานวิศวกรรมเกษตรแหง
ชาติ ครั้งท่ี 26 วันท่ี 27-28
ก.พ. 2563 ท่ีมหาวิทยาลัย
ขอนแกน
2.13 สาขาวิชาวิศวกรรมโลห
การ จัดกิจกรรมประกวดแขง
ขันโครงงานวิชาการและ
วิชาชีพวิศวกรรมโลหการระดับ
ปริญญาตรี ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21
ก.พ. 63

ไตรมาสที่ 3
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่อง
กล เดินทางไปเขารวมการ
ประชุมวิชาการเรื่องการถาย
เทพลังงานความรอนและมวล
ในอุปกรณดานความรอนและ
กระบวนการ (ครั้งที่ 19)
ระหวางวันที่ 11-14 มี.ค. 63
ณ จ.จันทบุรี โดยมีผูเขารวมดัง
นี้ นําเสนอ 5 คน  ผูเขารวม 9
คน  รวมเปน 14 คน1. บท
ความเรื่อง “EFFECT OF
WATER FEED RATE AND
WATER DEPTH IN THE
BASIN ON SPLAR WATER
DISTILLATION” ของ  Mr.
HIEU LE เลขประจําตัว
D5740123 นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
2. บทความเรื่อง “การเปรียบ
เทียบระบบทิ้งความรอน 3
แบบ สําหรับโรงไฟฟาโออารซี
” ของ  นายธนิต  หินไลเลิศ
เลขประจําตัว M5840694 นัก
ศึกษาระดับปริญญาโท
3. บทความเรื่อง “การศึกษา
เชิงเปรียบเทียบของโรงไฟฟา
โออารซีและทีแอลซี”
ของ  นายวสุ  พิริยะกุลวัฒ
น  เลขประจําตัว M5842209
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นักศึกษาระดับปริญญาโท
4. บทความเรื่อง “การจําลอง
และการทดสอบระบบเติม
อากาศแบบนํ้าไหลเวียนดวย
พลังงานแสงอาทิตย”
ของ  นางสาวเพ็ญพิชา  เนียม
สกุล  เลขประจําตัว
M5941919 นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท
5. บทความเรื่อง “การศึกษา
ระบบปรับอากาศแบบแยก
สวนทํางานรวมกับเครื่องทํา
ความเย็นแบบนํ้าระเหยโดย
การทดลอง” ของ  นายณัฏ
ฐพล  อําไพ  เลขประจําตัว
M6201210 นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท
ในการนี้มีนักศึกษาสนใจเขา
รวมการประชุม  จํานวน 9
คน  ดังรายชื่อ
1. Mr. ANDREAS
PRASETYADI  เลขประจําตัว
D5940493
2. นายธนพัต พฤกษาพันธุ
รัตน เลขประจําตัว
M5842308
3. นางสาวอัมพวรรณ วันดี
เลขประจําตัว M5941971
4. นางสาวชนาภา  เทพเสนา
เลขประจําตัว  M6040451
5. นางสาววชิราภรณ รักษา
อินทร เลขประจําตัว
M6110895
6. นายสิริชัย ดวงเดือน เลข
ประจําตัว M6110901
7. นายธงชัย เทียมทัด เลข
ประจําตัว M6110925
8. นางสาวชนิดา  โตปะคํา
เลขประจําตัว M6203337
9. นายกองนที วัฒนานุสิทธิ์
เลขประจําตัว M6203368
3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
จัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
นักศึกษาเพื่อขาสุเสนทาง
อาชีพสําหรับนักศึกษาปริญญา
ตรี วันเสารท่ี 27 มิ.ย. 2563 มี
ผเขารวม นักศึกษา 54คน
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วิทยากร 3 คน อาจารย 1 คน
เจาหนาที่สาขาวิชาฯ 1 คน
บัณฑิตชวยงาน 1 คนและเจา
ภาพอีก 15 คน รวมทั้งสิ้น 75
คน
3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ
เมอร จัดกิจกรรมบรรยาย
พิเศษ ในวันที่ 18 มิ.ย.63
เวลา 13.30-15.30 น. ระบบ
ผาน Zoom มีผูเขารวม
จํานวน 20 คน

ไตรมาสที่ 4
4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสิงแวด
ลอม ขอเบิกคาใชจาย
โครงการเสริมสรางทักษะการ
ทําปฏิบัติการวิชาชีพวิศวกรรม
สิ่่งแวดลอมทดแทนชวง
COVID 19 วันที่ 13-15
กรกฎาคม 2563
4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่อง
กล  นํานักศึกษาเขารวมการ
ประชุม ME-NETT 2020
ระหวางวันที่ 15-17 ก.ค. 63
4.3 สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ
เมอร  ขออนุมัตินํานักศึกษาไป
ดูโรงงานและเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการ และขออนุมัติคา
ใชจาย (15 ก.ค.2563)
4.4 สาขาวิชาวิศวกรรมกาผลิต
ขอเบิกคาใชจายในการจัดอก
รมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะ วันที่ 31 ก.ค.63
4.5 สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ
เมอร  ขออนุมัตินํานักศึกษา
เดินทางไปปฏิบัติงานนอก
มหาวิทยาลัย และเยี่ยมชม
สถานประกอบการ โดยรถตู
มหาวิทยาลัย (22 ก.ค.63)
จ.อยุธยา
4.6 สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ
เมอร  ขออนุมัติจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอก หลักสูตรวัสดุ
และขออนุมัติคาใชจาย (5
ส.ค.63)
4.7 สาขาวิชาวิศวกรรม
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เซรามิก ขอเบิกคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมฯ วันท่ี 5 ส.ค. 2563
(1/2563)
4.8 สาขาวิชาวิศวกรรมโลห
การ ขออนุมัติคาอาหาร
วาง+เครื่องดื่มนศ.ในการจัดกิจ
กรรมพัฒนานศ.บัณฑิตศึกษา
สําหรับการเปดภาคการศึกษา
1/2563 วันที่ 5 ส.ค. 2563
(อว 7414(13)/230 ลว. 3 สค
2563)
4.9 สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ
เมอร  ขออนุมัติจัดกิจกรรม
แนะแนวสาขาวิชา/พบปะนัก
ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรม
พอลิเมอรทุกช้ันป และอนุมัติ
คาใชจาย วันที่ 4 ส.ค.63
4.10 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จัดบรรยายพิเศษใหกับนัก
ศึกษาระดับปริญญาตรี ราย
วิชา 530318 TIMBER AND
SEEL DESIGN ภาคการศึกษา
ที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 4
สิงหาคม 2563 เวลา
10.00-12.00 น. ณ หอง
B1135
4.11สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธแนะ
นําสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
วันท่ี 15 สิงหาคม 2563
(ระดับปริญญาตรี)
4.12 สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส จัดอบรมหัวขอ
"การใชงานเครื่องมือวัดทาง
อิเล็กทรอนิกสสําหรับการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบ
การอุตสาหกรรมยุค 4.0" ใน
วันท่ี 29-30 สิงหาคม 2563
เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอง
F11301 มีจํานวนคนเขารวม
กิจกรรม 30 คน
4.13 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
นํานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เดินทางศึกษาดูงาน ณ
โครงการกอสรางรถไฟทางคู
การรถไฟแหงประเทศไทย ชวง
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มาบกะเบา-ชุมทางจิระ (งาน
อุโมงครถไฟ) ณ จังหวัดสระบุรี
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563
4.14 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
จัดบรรยาย "การสํารวจนํ้า
บาดาลและทําแผนที่อุทกธรณี
วิทยา" ในวันเสารที่ 29 และ
วันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม
2563 ณ อาคารเรียนรวม 1
ใหกับนักศึกษาทุกชั้นปของ
สาขาวิชาฯ โดยเชิญวิทยากร
ภายนอก 1 ทาน
4.15 สาขาวิชาวิศวกรรมโทร
คมนาคม กิจกรรมเตรียมความ
พรอมนศ. เพื่อเขาสูเสนทาง
อาชีพ ในการอบรมเทคนิคการ
วิเคราะหฯ 29 - 30 สิงหาคม
2563 มีผูเขารวมกิจกรรม 93
คน
4.16 สาขาวิชาวิศวกรรมโลห
การ ขออนุมัติจัดกิจกรรมเพ่ือ
เตรียมความพรอมนักศึกษา
เพ่ือเขาสูเสนทางอาชีพ 29
ส.ค.2563
4.17 สาขาวิชาวิศวกรรมโลห
การ ขออนุมัติจัดกิจกรรมเพ่ือ
เตรียมความพรอมนักศึกษา
เพ่ือเขาสูเสนทางอาชีพ ครั้งที่
2  (28 ส.ค. 2563)
4.18 สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต ขอเบิกคาใชจายในการ
จัดอบรม เชิงปฏิบัติการการ
สรางตนแบบของระบบ
อัตโนมัติ วันที่ 29 ส.ค.63 และ
วันท่ี 5 ก.ย. 63
4.19 สาขาวิชาวิศวกรรมโลห
การขออนุมัติจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิต คุณธรรม
จริยธรรม 25 กย 2563
4.20 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ง
แวดลอมขออนุมัติจัดกิจกรรม
คายวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวด
ลอมปริญญาตรี 29 ส.ค.-27
ก.ย.63
4.21 สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร จัดกิจกรรมเตรียม
ความพรอมดานวิชาการฯ วัน
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ที่ 8-12 ก.ย. 2563
4.22 สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร จัดกิจกรรมสัมมนา
บัณฑิตศึกษา ในระหวางวันที่
18-20 ก.ย. 2563 ณ
จ.กาญจนบุรี
4.23 สาขาวิชาวิศวกรรมโลห
การขออนุมัติจัดกิจกรรมเพื่อ
เตรียมความพรอมนักศึกษา
เพ่ือเขาสูเสนทางอาชีพ ครั้งที่
3 (10 กย 2563)
4.24 สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ขออนุมัติการเดิน
ทางเขารวมในการเสนอผลงาน
วิจัยของนักศึกษา และขอ
อนุมัติคาใชจาย
4.25 สาขาวิชาวิศวกรรมโลห
การ ขออนุมัติจัดกิจกรรมเพ่ือ
เตรียมความพรอมนักศึกษา
เพ่ือเขาสูเสนทางอาชีพ ครั้งที่
4    11 ก.ย. 2563
4.26 สาขาวิชาวิศวกรรมโทร
คมนาคม คาใชจายในการเดิน
ทางไปศึกษษดูงาน ณ กงอบิน
1 จ.นครราชสีมา 11 กันยายน
2563
4.27 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ง
แวดลอม ขออนุมัติจัดกิจกรรม
สัมมนาทางวิชาการโดยนัก
ศึกษาบัณฑิตศึกษา 28
ก.ย.2563 โรงแรมสีมาธานี
4.28 สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล ขอเบิกคาใชจายใน
การเขารวมการแขงขัน TPA
KARAKURI “BENTO SET
DELIVERY” ครั้งที่ 1 รอบชิง
ชนะเลิศ  วันอาทิตยท่ี 27
กันยายน 2563
4.29 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
จัอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ
"การใชโปรแกรม Autodesk
Civil 3D เพื่อการออกแบบ
ถนน" ในวันที่ 19 และ 20
กันยายน 2563 ณ อาคาร
เรียนรวม 1  โดยเชิญวิทยากร
ภายนอก 1 ทาน
4.30 สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ
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เมอร ขออนุมัติจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอมนักศึกษา
เพ่ือเขาสูเสนทางอาชีพ และ
ขออนุมัติคาใชจาย วันท่ี 26
กันยายน 2563
4.31 สาขาวิชาวิศวกรรม
เซรามิก จัดกิจกรรมเตรียม
ความพรอมดานวิชาการใหกับ
นักศึกษากอนออกสหกิจศึกษา
ในวันที่ 23 กันยายน 2563
4.32 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
จัดบรรยายหัวขอ "งานทาง
ดานเหมืองผิวดินในประเทศ
ไทย" ในวันเสารที่ 26
กันยายน 2563 ณ อาคาร
เรียนรวม โดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอก 1 ทาน
4.33 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
จัดบรรยายหัวขอ "การ
ประยุกตใชการสํารวจคลื่น
ไหวสะเทือนแบบหักเหในงาน
สํารวจทางดานธรณีวิทยาและ
วิศวกรรมธรณี" วันอาทิตยท่ี
27 กันยายน 2563 ณ อาคาร
เรียนรวม โดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอก 1 ทาน

- ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนานักศึกษาและสนับ
สนุนการจัดการเรียนการส
อน

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1 ดําเนินกิจกรรม
งานพัฒนานักศึกษาและสนับ
สนุนการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนเรียบรอย ระดับ
คะแนนที่ประเมิน คือ 1
ไตรมาสที่ 2 ดําเนินกิจกรรม
งานพัฒนานักศึกษาและสนับ
สนุนการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนเรียบรอย ระดับ
คะแนนที่ประเมิน คือ 2
ไตรมาสที่ 3 ดําเนินกิจกรรม
งานพัฒนานักศึกษาและสนับ
สนุนการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนเรียบรอย ระดับ
คะแนนที่ประเมิน คือ 3
ไตรมาสที่ 4ดําเนินกิจกรรม
งานพัฒนานักศึกษาและสนับ
สนุนการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนเรียบรอย ระดับ
คะแนนที่ประเมิน คือ 5
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ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิทยาศาสตร

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

- ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนานักศึกษาและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน

คะแนน 5 4 80 สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร จัดกิจกรรมดัง
นี้
1. สาขาวิชาปรีคลินิก
จัดกิจกรรมรายงาน
ความกาวหนาทาง
วิชาการ สําหรับนัก
ศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันท่ี 16 มกราคม
2563 ณ Learning
space ชั้น 1 อาคาร
วิชาการ 2
2. สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร จัดกิจกรรม
“SUT Science and
Innovation” และ
มหาวิทยาลัยเด็ก วัน
ที่ 18-19 มกราคม
2563 ณ วาไรตี้
ฮอลล ศูนยการคาเด
อะมอลล ช็อปปง เซ็น
เตอร นครราชสีมา
3. สาขาวิชาเคมี จัด
กิจกรรม  “Open
House” ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
วันท่ี 18 มกราคม
2563 เวลา
8.30-17.00 น. ณ
Learning space ชั้น
1 อาคารวิชาการ 2
4. กิจกรรมของ HP.
5. “คายวิทยาศาสตร
สัญจร” 25 มกราคม
2563 ณ รร.ชัยภูมิ

เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรม
ดังกลาว ดังนั้น
ในไตรมาสที่ 3 จึง
ยังไมมีการดําเนิน
การกิจกรรมใดๆ

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102184 - งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
หนวยงาน : 1010000 - สํานักวิชาวิทยาศาสตร

189



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
6. “คายวิทยาศาสตร
สัญจร” 26 มกราคม
2563 ณ รร.ปากชอง
จ.นครราชสีมา
7) กิจกรรม "SUT
Science Camp"
คายวิทยาศาสตร นัก
ศึกษาปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 26-27 กย.63
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 200 คน
โดยมีนักเรียนจาก
โรงเรียนตางๆ เขารวม
กิจกรรมไดแก รร.มารี
ยวิทยา รร.สุรนารี
รร.ชัยภูมิภักดีชุม
พล  รร.บุญวัฒนา
รร.อุบลรัตน
สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร ไดมีการจัด
กิจกรรมเร็วขึ้น ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
8) กิจกรรม Open
House: SUT
Science & Math
Learning Space
วัน ศุกร ที่ 11
กันยายน 2563
ณ แหลงเรียนรูวิทยา
ศาสตรและ
คณิตศาสตร มทส.
(SUT Science &
Math Learning
Space)
ชั้น LG ศูนยการคา
terminal 21 Korat
โดยเชิญสถาบันตางๆ
เขารวมฯ ไดแก ที่
ปรึกษาโรงเรียน
กําเนิดวิทย, คุณ
วิรัช        ศรีพัฒนา
สกุล : ประธานบริษัท
ไทเกอร จิวเวลรี่ แมนู
แฟค เจอริ่ง (ประเทศ
ไทย)
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จํากัด,      ดร.โสภณา
เศวตคชกุล ผูอํานวย
การโรงเรียนเตชะ
วิทย, อาจารยจิตต
อราม  ศิรินิกร ผู
อํานวยการโรงเรียน
นานาชาติแองโกล
สิงคโปร นครราชสีมา,
ดร.ธีระชัย งามทรัพย
ทวีคูณ        ผูชวย
ฝายวิชาการโรงเรียน
มารียวิทยา
9) กิจกรรมพัฒนานัก
ศึกษาและสนับสนุน
การเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เมื่อ
วันท่ี 21 ก.ย. 63 ณ
อาคารวิชาการ 2หัว
ขอ “แนะแนวทางการ
เตรียมตัวดานภาษา
และชองทางการ
ศึกษาตอตาง
ประเทศ” โดย คุณ
วิรัช ศรีพัฒนาสกุล
10) กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและสนับ
สนุนการเรียนการส
อน หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต ของนัก
ศึกษาระดับปริญญา
ตรี เม่ือวันท่ี 23 ก.ย.
63 ณ อาคารวิชาการ
2 หัวขอ “แนะแนว
ทางการเตรียมตัว
ศึกษาตอระดับบัณฑิต
ศึกษาในตางประเทศ”
โดยวิทยากร ดังนี้ 1.
นายกรวิทย โอภาส
เสถียร  2. นายจักริน
ลิ้มวงศยุติ 3. นายปณ
ณวิชญ ทิพยสวัสดิ์  4.
นางสาวนวพร ศรี
ทอง  5. นายวันเฉลิม
ความใหม
11) จัดกิจกรรรม
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“เรียนอยางไรให
ประสบความสําเร็จใน
สาขาวิชาเคมี”
สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1,
2, 3 และชั้นปที่ 4 ใน
วันจันทรที่ 21
กันยายน 2563 เวลา
15.00 – 19.00 น. ณ
โถงกลาง ชั้น 1
อาคารวิชาการ 2 โดย
วิทยากรภายนอก
ไดแก 1. ดร.นันท
พร  กมลสุทธิไพจิตร
"Introduction to
solution Small
Angle X-ray
Scattering for
macromolecules”
2. ดร.แคทลียา  โรจน
วิริยะ
"X-ray Imaging and
X-ray Tomographic
microscopy"
3. ดร.ชมพูนุช  สงสิริ
ฤทธิกุล และ
ดร.รัตนา  เจริญ
วัฒนาเสถียร
"Macromolecular
X-ray
crystallography
and other
synchrotron
techniques for
chemists and
biochemists"
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- นักศึกษามีทักษะที่พึงประสงค
ตามผลลัพธการเรียนรูของหลัก
สูตรท่ีเพิ่มขึ้น

รอยละ 80 130 162.5 นักศึกษาเขารวม
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะของตนเอง ตาม
กิจกรรมท่ีจัดดังตอไป
นี้
1. สาขาวิชาปรีคลินิก
จัดกิจกรรมรายงาน
ความกาวหนาทาง
วิชาการ สําหรับนัก
ศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันท่ี 16 มกราคม
2563 ณ Learning
space ชั้น 1 อาคาร
วิชาการ 2
2. สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร จัดกิจกรรม
“SUT Science and
Innovation” และ
มหาวิทยาลัยเด็ก วัน
ที่ 18-19 มกราคม
2563 ณ วาไรตี้
ฮอลล ศูนยการคาเด
อะมอลล ช็อปปง เซ็น
เตอร นครราชสีมา
3. สาขาวิชาเคมี จัด
กิจกรรม  “Open
House” ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
วันท่ี 18 มกราคม
2563 เวลา
8.30-17.00 น. ณ
Learning space ชั้น
1 อาคารวิชาการ 2
4. กิจกรรมของ HP.
5. “คายวิทยาศาสตร
สัญจร” 25 มกราคม
2563 ณ รร.ชัยภูมิ
ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
6. “คายวิทยาศาสตร
สัญจร” 26 มกราคม
2563 ณ รร.ปากชอง
จ.นครราชสีมา

เนื่องจาก
สถานการณ
Covid-19 จึงทํา
ใหมีผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรม
ดังกลาว ดังนั้น
จึงยังไมมีการ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมใดๆ ใน
ไตรมาสที่ 3
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน

คะแนน 5 5 100 สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
สัตว
1. บรรยายพิเศษโดย
เชิญผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศ/ใน
ประเทศมาบรรยาย
ใหคําปรึกษา หรือ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ เรื่อง
“Native chicken in
Thailand and
Japan” โดย Dr.
Kazuhiro Rikimaru
จาก Akita
Prefectural
Livestock
Experiment
Station ประเทศ
ญี่ปุน ในวันท่ี 1
พฤศจิกายน 2562 ณ
หองประชุม C2-124
อาคารวิชาการ 2 ให
กับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
คณาจารย จํานวน
ประมาณ 25 คน

--ไตรมาส 3--
เนื่องจากสถานการณ
COVID-19 สาขาวิชา
จึงไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีนโย
บายใหจัดการเรียน

ปงบประมาณ
2563 มีการแพร
ระบาดเช้ือไวรัส
COVID-19 ทั่ว
โลกเปนระยะ
เวลานาน ทําใหมี
อุปสรรคในเรื่อง
ของการจัด
กิจกรรมตางๆ

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102184 - งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
หนวยงาน : 1030000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

การสอน
แบบออนไลนและนัก
ศึกษาไมไดมาเรียน
ตามปกติ ดังนั้นจึงไม
มีการจัดกิจกรรม

ไตรมาส 4
1. การบรรยายพิเศษ
เพื่อเตรียมความ
พรอมนักศึกษาเขาสู
เสนทางอาชีพ เรื่อง
"แคเปลี่ยนส่ิงนี้...คุณ
จะไปไดไกลกวาเดิม"
วันเสาร ที่ 22
สิงหาคม 2563 ณ
อาคารเรียนรวม 2
หอง
B5101  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
185 คน ความพึงพอ
ใจ 85%
2. การบรรยายพิเศษ
การสัมมนาทาง
วิชาการนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา และ
การสรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐ เอกชน วันที่
28 กันยายน 2563
ณ หองประชุม
C2-124 อาคาร
วิชาการ 2
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 71
คน ความพึงพอใจ
88%

--ไตรมาสท่ี 4--
1. สาขาวิชาเทคโลยี
การผลิตพืช ไดจัด
กิจกรรมบรรยาย
พิเศษ และเสวนา หัว
ขอ การเตรียมความ
พรอมและสรางแรง
บรรดาลใจในการ
ประกอบอาชีพ  โดย
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

วิทยากร 1.วาท่ี ร.ท.
ธีรภัทร ศรีคงอยู  นัก
วิชาการสงเสริมการ
เกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตร
อําเภอวังนํ้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
2.นายวรากร ภูหนู
เจาของธุรกิจตะวันเม
ลอนฟาร อําเภอเชียง
ยืน จังหวัด
มหาสารคาม 3.นาง
สาวธีราพร ทองดี
นอก เจาของธุรกิจผัก
ไฮโดรโพนิกส อําเภอ
เขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ ใหกับนัก
ศึกษาระดับปริญญา
ตรี เม่ือวันท่ี 25
กันยายน 2563 เวลา
15.00-18.00 น. ณ
หอง B2103 อาคาร
เรียนรวม 1 โดยจัด
รูปแบบกิจกรรม
เสวนาผานระบบออ
นไลน มีจํานวนผูเขา
รวม 67 คน มียอดคา
ใชจาย 10,354 บาท

2. สาขาวิชาฯ พืช จัด
กิจกรรมบรรยาย
พิเศษ โดยไดเชิญ
ศาสตราจารย
ดร.สุพรรณ ฟูเจริญ
สาขาวิทยาศาสตร
การแพทย สาขา
เทคนิคการแพทย นัก
วิทยาศาสตรการ
แพทยเกียรติยศ
บรรยายเรื่อง “การ
ทํางานวิจัยอยางไรให
สําเร็จ เพื่อตีพิมพสาร
สารระดับนานาชาติ”
ใหกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดย
ผานระบบออนไลน
วันท่ี 25 กันยายน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เวลา 9.00-12.00 น.
ณ หองประชุม
C2-123 อาคาร
วิชาการ 2 ชั้น 1
จํานวนผูเขารวม 17
คน มีคาใชจายรวม
4,145 บาท

สาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ ไมไดดําเนิน
การเนื่องจากเกิด
สถานการณ
COVID-19 และมี
ประกาศใหงด
กิจกรรมท่ีมีลักษณะ
เช่ือมความสัมพันธ

- นักศึกษามีทักษะที่พึงประสงค
ตามผลลัพธการเรียนรูของหลัก
สูตรท่ีเพิ่มขึ้น

รอยละ 80 60 75 สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
สัตว
1. บรรยายพิเศษโดย
เชิญผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศ/ใน
ประเทศมาบรรยาย
ใหคําปรึกษา หรือ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ เรื่อง
“Native chicken in
Thailand and
Japan” โดย Dr.
Kazuhiro Rikimaru
จาก Akita
Prefectural
Livestock
Experiment
Station ประเทศ
ญี่ปุน ในวันท่ี 1
พฤศจิกายน 2562 ณ
หองประชุม C2-124
อาคารวิชาการ 2 ให
กับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
คณาจารย จํานวน
ประมาณ 25 คน

ไตรมาส 3
เนื่องจากสถานการณ
COVID-19 สาขาวิชา

ปงบประมาณ
2563 มีการแพร
ระบาดเช้ือไวรัส
COVID-19 ทั่ว
โลกเปนระยะ
เวลานาน ทําใหมี
อุปสรรคในเรื่อง
ของการจัด
กิจกรรมตางๆ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จึงไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีนโย
บายใหจัดการเรียน
การสอน
แบบออนไลนและนัก
ศึกษาไมไดมาเรียน
ตามปกติ ดังนั้นจึงไม
มีการจัดกิจกรรม

ไตรมาส 4
1. การบรรยายพิเศษ
เพื่อเตรียมความ
พรอมนักศึกษาเขาสู
เสนทางอาชีพ เรื่อง
"แคเปลี่ยนส่ิงนี้...คุณ
จะไปไดไกลกวาเดิม"
วันเสาร ที่ 22
สิงหาคม 2563 ณ
อาคารเรียนรวม 2
หอง
B5101  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
185 คน ความพึงพอ
ใจ 85%
2. การบรรยายพิเศษ
การสัมมนาทาง
วิชาการนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา และ
การสรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐ เอกชน วันที่
28 กันยายน 2563
ณ หองประชุม
C2-124 อาคาร
วิชาการ 2
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 71
คน ความพึงพอใจ
88%

--ไตรมาสท่ี 4--
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช ไดจัด
เตรียมความพรอมนัก
ศึกษาเพื่อเขาสูเสน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ทางอาชีพ มี 2
โครงการดังนี้
1. โครงการสราง
มูลคาใหวัชพืช” โดย
มี อ.ดร.กมลชนก  อํา
นาจกิติกร เปน
อาจารยที่ปรึกษา
2. โครงการผลิตภัณฑ
จากแมลงเพื่อการ
พาณิชยขนาดเล็ก
โดยมี อ.ดร.จริยา
รอดดี เปนอาจารยที่
ปรึกษา
ทั้งนี้ สาขาวิชาฯ ไดมี
ยอดคาใชจายเปน
จํานวน 9,382.50
บาท
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาแพทยศาสตร

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน

คะแนน 5 3 60 เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัยจากโรค
โควิด  จึงไดยก
เลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563
   โดยมีกิจกรรท่ี
ดําเนินการไปแลว
ไดแก
- มีการจัดสัมมนา
ทางวิชาการโดย
นักศึกษาบัณฑิต
ศึกษา และไดเชิญ
Prof.Dr.Schwarz
จากออสเตรีย
รวมในการ
บรรยายใหนัก
ศึกษาบัณฑิต
ศึกษา
- ออกประชา
สัมพันธหลักสูตร
ณ ประเทศ
กัมพูชา ในไตร
มาสท่ี 2 เรียบรอย
แลว
- ติดสถานการณ
โควิดจึงเลื่อน
กิจกรรมท่ีตองเขา
รวมหรือประชุมใน
สถานที่ที่มีความ
เสี่ยง (ยกเลิก
กิจกรรมไตรมาส
3-4 หรือ ขั้นตอน
ที่ 3-5)

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะคลี่
คลาย
เนื่องจาก
สถานการณยังไม
ปลอดภัยจากโรค
โควิด  จึงไดยก
เลิกกิจกรรมดัง
กลาวในปงบ
ประมาณ 2563

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102184 - งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
หนวยงาน : 1060000 - สํานักวิชาแพทยศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- นักศึกษาไดมี
โอกาสรวม
กิจกรรมทางการ
แพทยรวมกับสห
สาขาวิชาชีพ ณ
รพ.มทส.

- นักศึกษามีทักษะที่พึงประสงคตาม
ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรท่ีเพิ่ม
ขึ้น

รอยละ 70 70 100 นักศึกษามีทักษะ
ที่พีงประสงคทาง
วิชาการตาม
ผลลัพธการเรียนรู
เพิ่มขึ้น แตยังตอง
พัฒนาตอไป
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

- นักศึกษามีทักษะที่พึงประสงคตาม
ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรท่ี
เพิ่มขึ้น

รอยละ 100 100 100 - การนํา AFI จาก
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลัก
สูตร มากําหนด
เปนแผนการ
ดําเนินงานเพื่อ
การปรับปรุงหลัก
สูตร
- นักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ย
สะสมตอป เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาท่ี
3/2562 เพิ่มขึ้น
เม่ือเทียบกับปการ
ศึกษา 2561
  ระดับปริญญาตรี
2.52 (ป 61-2.48)
  ระดับปริญญาโท
3.18 (ป 61-3.29)
  ระดับปริญญา
เอก 3.83 (ป
61-3.77)
- นักศึกษามีอัตรา
การคงอยูและการ
สําเร็จการศึกษา
เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบ
กับปการศึกษา
2561
  อัตราการสําเร็จ
การศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี  รอย
ละ 75.56 (ป
61-65.88)
   อัตราการสําเร็จ
การศึกษา ระดับ
ปริญญาโท รอย
ละ 23.53 (ป 61-
ไมมี)
   อัตราการสําเร็จ

สถานการณการ
แพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
สงผลตอแผนการ
ดําเนินงานที่สาขา
วิชาไดกําหนดไว
อยางไรก็ตาม
สาขาวิชาฯ
สามารถปรับตัว
พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงภาย
ใตวิถีชีวิตใหม
(New normal)
และสรางองค
ความรูเพื่อสนับ
สนุนการดําเนิน
งานเพื่อการ
เตรียมรับมือใน
ภาวะวิกฤต

ปญหาที่เกิดขึ้น :
สงผลตอวิถีชีวิต
ใหม (New
normal)
ทําใหเกิดการ
ปรับตัวพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง
และการสรางองค
ความรูเพื่อสนับ
สนุนการดําเนิน
งานเพื่อการ
เตรียมรับมือใน
ภาวะวิกฤต

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102184 - งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
หนวยงาน : 1020000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

การศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก รอย
ละ 12.50 (ป
61-5.26)

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน

คะแนน 5 5 100 วางแผนการ
ดําเนินงาน และ
ประสานเพื่อจัด
กิจกรรมท่ีกําหนด
ผลการดําเนินงาน
ในไตรมาสนี้ สาขา
วิชาเทคโนโลยีการ
จัดการไดกําหนด
นํานักศึกษาไป
ศึกษาดูงาน
ประกอบหลักสูตร
(กลุมวิชาเฉพาะ
การประกอบการ
และกลุมวิชา
เฉพาะการจัดการ
โลจิสติกส ชั้นปที่
3 ปการศึกษา
2562 แตไม
สามารถดําเนิน
การไดเนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา
(COVID-19)

แผนการดําเนิน
งานท่ีกําหนดไว
ไมสามารถดําเนิน
การไดเนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา
(COVID-19)

สถานการณขณะ
นี้ตองดําเนินการ
ตามมาตรการ
ของรัฐบาลและ
มหาวิทยาลัย แต
สาขาวิชาฯ อยู
ระหวางการหา
มาตรการเพื่อเติม
เต็มศักยภาพของ
นักศึกษาดวยวิธี
การอื่น ซึ่ง
สามารถดําเนิน
กิจกรรมไดตาม
สถานการณที่
ปรับเปลี่ยน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน

คะแนน 0 0 0 เนื่องจากไมไดรับ
จัดสรรงบ
ประมาณ จึงปรับ
การดําเนินงาน
โดยจัดกิจกรรม
รวมกับโครงการ
เตรียมความพรอม
หลักสูตรทันต
แพทยศาสตร
บัณฑิต ซึ่ง
กิจกรรมมีความ
คลายคลึงกันดวย
แลว และยกเลิก
การจัดกิจกรรม
งานพัฒนานัก
ศึกษาและสนับ
สนุนการเรียน
การสอน

- นักศึกษามีทักษะที่พึงประสงคตาม
ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรท่ีเพิ่ม
ขึ้น

รอยละ 50 50 100 เนื่องจากไมไดรับ
จัดสรรงบ
ประมาณ จึงปรับ
การดําเนินงาน
โดยจัดกิจกรรม
รวมกับโครงการ
เตรียมความพรอม
หลักสูตรทันต
แพทยศาสตร
บัณฑิต ซึ่ง
กิจกรรมมีความ
คลายคลึงกันดวย
แลว และยกเลิก
การจัดกิจกรรม
งานพัฒนานัก
ศึกษาและสนับ
สนุนการเรียน
การสอน

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102184 - งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
หนวยงาน : 1090000 - สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

- นักศึกษามีทักษะที่พึงประสงค
ตามผลลัพธการเรียนรูของหลัก
สูตรท่ีเพิ่มขึ้น

รอยละ 80 97 121.25 ผลการประเมิน
กิจกรรมเตรียมความ
พรอมดานวิชาการ หัว
ขอ: “การพัฒนา
ทักษะดานการสื่อสาร
เพ่ือการทํางานและ
ชีวิตประจําวัน” ในวัน
ศุกรที่ 17 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 มากกวา
3.5 ขึ้นไป รอยละ
96.97

- ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนานักศึกษาและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1
- สาขาวิชาไดกําหนด
แผนกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาแลว
เสร็จตลอดทั้งปงบ
ประมาณ จํานวน 4
กิจกรรม
-  เดือน มีนาคม ไม
สามารถดําเนินการได
เนื่องจากนักศึกษาไม
อยูในพื้นที่
ไตรมาสที่ 4
-  สาขาวิชาอนามัยส่ิง
แวดลอมไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมเตรียม
ความพรอมดาน
วิชาการ หัวขอ: “การ
พัฒนาทักษะดานการ
สื่อสารเพื่อการทํางาน
และชีวิตประจําวัน”
เม่ือวันศุกรที่ 17
กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ที่ผานมา โดยมีนัก
ศึกษาชั้นปที่ 3

- มีนาคม ไม
สามารถดําเนิน
การไดเนื่องจาก
นักศึกษาไมอยูใน
พื้นที่
- ขั้นตอนการ
ดําเนินการตาม
แผน PBM คิด
จากการกําหนดผู
รับผิดชอบ จัดทํา
แผน และดําเนิน
กิจกรรม โดย
ดําเนินการไปแลว
3 ขั้นตอนจาก 5
ขั้นตอน จึงทําให
รอยละ PBM สูง
แต KPI ตํ่า เนื่อง
จากจะประเมิน
ทักษะโดยใชแบบ
วัดของฝาย
กิจการนักศึกษา
ซึ่งอยูในระหวาง
การปรับปรุงแบบ
สอบถาม Online

เลื่อนกิจกรรมไป
จนกวานักศึกษา
จะกลับมาเรียนท่ี
มหาวิทยาลัย

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102184 - งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
หนวยงาน : 1100000 - สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จํานวน 126 คน เขา
รวมกิจกรรมในหอง
F9131 จํานวน 35
คน และที่เหลือผาน
Zoom Meeting

- สาขาวิชาอาชีว
อนามัยและความ
ปลอดภัย ไดจัด
กิจกรรมท้ังหมด 3
ครั้ง คือ 1)กิจกรรม
“การเตรียมความ
พรอมสูสหกิจศึกษา
และการวางกลยุทธ
ดานความปลอดภัย
แบบมืออาชีพ” เมื่อ
วันท่ี 12
ต.ค.2562  2)กิจกรรม
“How to prepare
for your career
after college”  เมื่อ
วันท่ี 4 ก.ค.2563  
3)กิจกรรม “เทคนิค
อานกฎหมายความ
ปลอดภัยและการ
ประยุกตใชในสถาน
ประกอบ
กิจการ”  เมื่อวันท่ี
25-26 ก.ค.2563

และอยูในขั้นตอน
ที่ 4 โดยจะ
สามารถดําเนิน
การไดในไตรมาส
4
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1
-วางแผนการ
ดําเนินงาน โดย
สํานักวิชาฯ มอบ
หมายใหคณะ
กรรมการบริการ
วิชาการ สํานัก
วิชาพยาบาล
ศาสตรรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน
-นักศึกษานําเสนอ
ผลงานทาง
วิชาการใน
งานมหกรรม
สุขภาพ HACC
Forum 14-15
พฤศจิกายน 2562
ไตรมาสที่ 2
ดําเนินการตาม
แผนทั้งนี้มอบ
หมายใหคณะ
กรรมการวิจัยฯ
ประสานงาน
ไตรมาสที่ 3
-รวบรวมขอมูล
เพ่ือทําการ
วิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 4
-ทําการประเมิน
และสรุปผลการ
ดําเนินงาน

ในใตรมาสที่ 3
และ 4 กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
ดําเนินการไมได
ตามแผนเนื่อง
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือโค
โรนาไวรัส 2019
(COVID-19) ทํา
ใหไมมีการจัด
ประชุมสัมมนา
เพ่ือนําเสนอผล
งานทางวิชาการ
ในประเทศ นัก
ศึกษาจึงไมไดเขา
รวมกิจกรรมการ
นําเสนอ

-

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102184 - งานพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
หนวยงาน : 1080000 - สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- นักศึกษามีทักษะที่พึงประสงค
ตามผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร
ที่เพิ่มขึ้น

รอยละ 80 85.6 107 ไตรมาสที่ 4
คะแนนผลการ
ประเมินทักษะท่ี
พึงประสงคตาม
ผลลัพธการเรียนรู
ของหลัก
สูตร  คะแนน
เฉลี่ย 4.28/5  คิด
เปนรอยละ 85.6
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.3.4 การสรางระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมในการสนับสนุนที่เปนเลิศ (Excellent supporting ecosystem and
environment)

งาน/โครงการ : 0704008 - งานพัฒนามหาวิทยาลัยเขียวสะอาด
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับ “Green University Awards” ในอันดับที่เหมาะสม

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด

คะแนน 5 5 100 1. มีการประชุม
คณะทํางาน และ
เสนอแนวทางปรับ
ปรุงขอมูลเพื่อการ
จัดอันดับที่ดีขึ้น
2. มีการรวบรม
ขอมูลจากหนวย
งานตาง ๆ
3. อยูระหวางจัด
ทํารายงานฉบับ
สมบูรณเพื่อสงขอ
มูลจัดทอันดับ

เนื่องจากการจัด
ประชุลาชากวา
แผนเล็กนอย
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

209



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยกิจการนานาชาติ

เปาหมาย : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี และไดรับรางวัล “การบริหารจัดการองคกรที่เปนเลิศ” จากหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการดานกิจการ
นานาชาติ

คะแนน 5 5 100 1) ศูนยกิจการ
นานาชาติให
ขอมูลเก่ียวกับผู
สมัครชาวตางชาติ
นักวิจัย นักศึกษา
แลกเปลี่ยน นัก
ศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ รวมถึง
อาคันตุกะ ไดตอบ
รับผูสมัครชาวตาง
ชาติ เปนจํานวน
3 คน
2) ประสาน/
ดําเนินการ/
อํานวยความ
สะดวกในการเดิน
ทางมา มทส. การ
จัดพิธีตอนรับ รวม
ถึงงบประมาณใน
การดําเนินงาน
3) ดําเนินการจัด
พิธีตอนรับ
อาคันตุกะ
4) ดําเนินการรวบ
รวมและวิเคราะห
ขอมูลที่ไดดําเนิน
การแลว ผาน
เว็บไซตของศูนย
กิจการนานาชาติ
(cia.sut.ac.th
เลือกเมนู SUT
Int'l Student
Info)

ในสถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19) ใน
หลายประเทศทั่ว
โลก รัฐบาลสั่ง
ล็อคดาวนหรือทํา
การปดประเทศ
ชั่วคราว หามเดิน
ทางสัญจรเพื่อ
ควบคุมและ
ปองกันการแพร
ระบาดทั้งจาก
ภายในและภาย
นอกประเทศ

รอใหสถานการณ
การควบคุมและ
ปองกันการแพร
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) เปน
ปกติ

แผนงาน : 1.3.4 การสรางระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมในการสนับสนุนที่เปนเลิศ (Excellent supporting ecosystem and
environment)

งาน/โครงการ : 0704007 - งานพัฒนาระบบบริหารจัดการดานกิจการนานาชาติ
หนวยงาน : 3060000 - ศูนยกิจการนานาชาติ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.4.1 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในดานสหกิจศึกษา (Leading university for cooperative education)
งาน/โครงการ : 0801009 - งานยกระดับการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา
หนวยงาน : 3080000 - ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เปาหมาย : ปรับวิธีการบริหารจัดการสหกิจเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษา

- ระดับความสําเร็จของการยก
ระดับการจัดการศึกษาในรูปแบบ
สหกิจ

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1 สรุป
นโยบายในการจัด
กิจกรรมเตรียม
ความพรอมและ
การนิเทศงาน

ไตรมาสที่ 2 มีการ
สรุปนโยบายใน
การจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอม
และการนิเทศงาน
รวมถึงมีการการ
วางโครงรางในการ
จัดทํากิจกรรม
เตรียมความพรอม
และการนิเทศงาน

ไตรมาสที่ 3 มีการ
สรุปนโยบายใน
การจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอม
และการนิเทศงาน
มีการวางโครงราง
ในการจัดทํา
กิจกรรมเตรียม
ความพรอมและ
การนิเทศงาน และ
มีการติดตอ
ประสานงาน
วิทยากร
คณาจารยที่เกี่ยว
ของกับกิจกรรม
ตาง ๆ

ไตรมาสที่ 4 มีการ

211



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สรุปนโยบายใน
การจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอม
และการนิเทศงาน
มีการวางโครงราง
ในการจัดทํา
กิจกรรมเตรียม
ความพรอมและ
การนิเทศงาน และ
มีการติดตอ
ประสานงาน
วิทยากร
คณาจารยที่เกี่ยว
ของกับกิจกรรม
ตาง ๆ มีการลงมือ
ดําเนินการตาม
โครงราง หรือ
แผนที่วางไว และ
ประเมินผลหลัง
จากจัดกิจกรรม

- ระดับความพึงพอใจของ นศ. ตอ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ระดับ 4 3.44 86 ระดับความพึงพอ
ใจของ นศ. ตอการ
ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา       (3.44)
สาเหตุที่ไมเปนไป
ตามแผน อาจเนื่อง
จากการประเมิน
ดังกลาวอยูในชวง
คาบเกรี่ยวกับ
สถานการณไม
ปกติจากโควิด-19
ที่ทําใหนักศึกษา
บางกลุมถูกเรียก
ตัวกลับจากสถาน
ประกอบการกอน
กําหนด ทําใหผล
ประเมินความพึง
พอใจไมเปนไป
ตามเกณฑ

- ระดับความพึงพอใจของ สปก.ตอ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา

ระดับ 4 4.34 108.5 ระดับความพึงพอ
ใจของ สปก.ตอ
การปฏิบัติงานของ
นักศึกษา    
(4.34)
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- ระดับความพึงพอใจของ
คณาจารยตอการปฏิบัติงานของนัก
ศึกษา

ระดับ 4 4.45 111.25 ระดับความพึงพอ
ใจของคณาจารย
ตอการปฏิบัติงาน
ของนัก
ศึกษา        
(4.45)

- ระดับความพึงพอใจตอการเตรียม
ความพรอมของนักศึกษากอนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ระดับ 4 4.02 100.5 ระดับความพึงพอ
ใจตอการเตรียม
ความพรอมของนัก
ศึกษากอนไป
ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา        (4.02)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เปาหมาย : เปนผูนําและไดรับการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความโดดเดนดานสหกิจศึกษา

- ระดับความสําเร็จของสงเสริมการ
เปนผูนําดานสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ

คะแนน 5 5 100 ไตรมาส 1
- ดําเนินการจัด
ประชุมคณะ
กรรมการประจํา
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
1 ครั้ง เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน
2562
- ดําเนินการจัด
ประชุมคณะ
อนุกรรมการ
บริหารเครือขาย
พัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง จํานวน
1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6
ธันวาคม 2562
นอกจากนี้แลวยัง
มีการจัดประชุม
พนักงานและหัว
หนาฝายประจํา
เดือนเพื่อระดม
สมองและหารือ
การดําเนินงานสห
กิจศึกษา เดื่อนละ
1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง

ไตรมาส 2
- ดําเนินการจัด
ประชุมประธาน
คณาจารยนิเทศ
ประจําภาคการ
ศึกษาที่ 2/2562
เม่ือวันที่ 29

แผนงาน : 1.4.1 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในดานสหกิจศึกษา (Leading university for cooperative education)
งาน/โครงการ : 0801008 - งานสงเสริมการเปนผูนําดานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
หนวยงาน : 3080000 - ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

มกราคม 2563
โดยมีประธาน
คณาจารยจาก
สาขาวิชาตาง ๆ
จํานวน 28 สาขา
วิชา/หลักสูตรเขา
รวมประชุมเพ่ือรับ
ฟงการรายงานผล
การดําเนินงานสห
กิจศึกษาในภาค
การศึกษาที่
1/2562 การแลก
เปลี่ยนขอคิดเห็น
สรุปปญหา
อุปสรรคและแนว
ทางแกไข รวมถึง
รวมกันหาแนวทาง
การดําเนินงานใน
ภาคการศึกษาตอ
ไป นอกจากนี้แลว
ในการประชุมครั้ง
นี้ ไดกําหนดใหมี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
คณาจารยสาขา
วิชาตาง ๆ  ใน
ประเด็น:
1) การจัดกิจกรรม
รายงานความกาว
หนาระหวาง
ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาโดยสาขา
วิชาวิศวกรรมสิ่ง
แวดลอม
2) การจัดกิจกรรม
Matching โดย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
- กําหนดจัด
ประชุมคณะ
อนุกรรมการ
บริหารเครือขายฯ
ครั้งท่ี 1/2563 ใน
วันท่ี 3 กุมภาพันธ
2563 โดยมี
ประเด็นหลักใน
การประชุมคือการ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จัดงานวันสหกิจ
ศึกษาไทยครั้งที่
11 พ.ศ. 2563
โดยไดเชิญผูแทน
จากประธานเครือ
ขายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (ม.
ขอนแกน) เขารวม
ประชุมเพื่อเจรจา
และทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการแบง
ความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน
- จัดประชุมคณะ
กรรมการประจํา
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ครั้งท่ี 1/2563
เม่ือวันที่ 21
กุมภาพันธ 2563
เพือรายงานผล
การดําเนินงานตอ
คณะกรรมการ
ประจําภาคการ
ศึกษาที่ 2/2562
และเสนอขอความ
เห็นชอบจาก
กรรมการใน
ประเด็นการทํา
ความรวมมือกับ
สถานประกอบ
การ เก่ียวกับการ
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา Pre-e
coop และ Pre-
coop เปนตน
- จัดประชุมคณะ
ทํางานจัดงานวัน
สหกิจศึกษาไทย
ครั้งที่ 11 พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 3
มีนาคม 2563
โดยเชิญประชุม
คณะทํางานทุกชุด
ที่มีบุคลากร
มทส.เปนคณะทํา

216



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

งาน เพื่อช้ีแจง ทํา
ความเขาใจ รวม
ถึงหารือเรื่องรูป
แบบกิจกรรมและ
การจัดสถานที่ใน
ภาพรวม
- กําหนดจัด
ประชุมคณะ
อนุกรรมการ
บริหารเครือขายฯ
ครั้งท่ี 2/2563 ใน
วันท่ี 30 มีนาคม
2563 แตเนื่อง
จากสถานการณ
การระบาดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา
2019 จึงไดเล่ือน
กําหนดการออกไป
กอน
- จัดประชุมหัว
หนาฝายเดือนละ
1 ครั้ง (13 ม.ค.13
ก.พ. และ 10 มี.ค
.63) จัดประชุม
พนักงานเดือนละ
1 ครั้ง ((22
มกราคม 7
กุมภาพันธ 16
มีนาคม 63)
- อยูระหวางการ
รวบรวมขอมูลผล
งานสหกิจศึกษาดี
เดนระดับ
มหาวิทยาลัย และ
ระดับเครือขายฯ
อยางไรก็ตามเนื่อง
จากสป.อวแจง
เลื่อนการจัด
กิจกรรมวันสหกิจ
ศึกษาไทย จึงได
ชะลอการสงผล
งานทั้งในระดับ
มหาวิยาลัยและ
ระดับเครือขายฯ

ไตรมาส 3
- จัดประชุม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ประธาน
คณาจารยนิเทศ
ประจําภาคการ
ศึกษาที่ 3/2562
เม่ือวันที่ 12
พฤษภาคม 2563
โดยใชระบบซูม
2563  โดยมี
ประธาน
คณาจารยจาก
สาขาวิชาตาง ๆ
จํานวน 26 สาขา
วิชา/หลักสูตรเขา
รวมประชุมเพ่ือรับ
ฟงการรายงานผล
การดําเนินงานสห
กิจศึกษาในภาค
การศึกษาที่
2/2562 การแลก
เปลี่ยนขอคิดเห็น
สรุปปญหา
อุปสรรคและแนว
ทางแกไข รวมถึง
รวมกันหาแนวทาง
การดําเนินงานใน
ภาคการศึกษาตอ
ไป ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาที่ไมปกติ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019
- ประชุมคณะ
กรรมการประจํา
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ครั้งท่ี 2/2563
เม่ือวันที่ 18
พฤษภาคม 2563
เพื่อรายงานผล
การดําเนินงานใน
ชวงภาคการศึกษา
ที่ 2/2562 การ
รายงานจํานวนนัก
ศึกษาที่ยุติการ
ปฏิบัติงานสหกิจ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ศึกษา ในภาคการ
ศึกษาที่ 3/2562
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019 พิจารณา
การประเมินผลนัก
ศึกษาสหกิจศึกษา
ในภาค 3/2562 ที่
ยุติการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบ
การอันเนื่องมา
จากสถานการณ
การแพรระบาด
โรค
- จัดประชุมหัว
หนาฝายเดือนละ
1 ครั้ง (10 มี.ค.7
เม.ย. 12 พ.ค.
และ 18 มิ.ย.63)
โดยมีการประชุม
เฉพาะกิจตาม
ประเด็นหารือเรง
ดวนอีก 3 ครั้ง
- จัดประชุม
พนักงานเดือนละ
1 ครั้ง (16
มีนาคม 14
เมษายน  12
พฤษภาคม 30
มิถุนายน 63)

ไตรมาส 4
- ประชุมคณะ
กรรมการประจํา
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ครั้งท่ี 3/2563
เม่ือวันที่ 21
สิงหาคม 2563
เพื่อรายงานผล
การดําเนินงานใน
ชวงภาคการศึกษา
ที่ 3/2562 การขอ
ลงทะเบียนซํ้า
สําหรับนักศึกษาที่
ไดรับการประเมิน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผลในระดับไมผาน
- จัดประชุม
ประธาน
คณาจารยนิเทศ
ประจําภาคการ
ศึกษาที่ 1/2563
เม่ือวันที่ 14
กันยายน 2563
โดยใชระบบประ
ชุมออนไลน  มี
ประธาน
คณาจารยจาก
สาขาวิชาตาง ๆ
จํานวน ..... สาขา
วิชา/หลักสูตรเขา
รวมประชุมเพ่ือรับ
ฟงการรายงานผล
การดําเนินงานสห
กิจศึกษาในภาค
การศึกษาที่
3/2562 การแลก
เปลี่ยนขอคิดเห็น
สรุปปญหา
อุปสรรคและแนว
ทางแกไข รวมถึง
รวมกันหาแนวทาง
การดําเนินงานใน
ภาคการศึกษาตอ
ไป
- จัดประชุมหัว
หนาฝายเดือนละ
1 ครั้ง (16 มิ.ย.
15 ก.ค. 11 ส.ค.
และ 14 ก.ย.63)
- จัดประชุม
พนักงานเดือนละ
1 ครั้ง (30 มิ.ย
.  29 ก.ค. 26
ส.ค.  28 ก.ย.)
- จัดประชุมคณะ
อนุกรรมการ
บริหารเครือขาย
สหกิจศึกษา ครั้งที่
3/2563 วันที่ 29
กันยายน 2563
เพ่ือเตรียมการจัด
ประกวดโครงงาน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

นักศึกษาสหกิจ
ศึกษา

- การเขารวมกิจกรรมสหกิจศึกษาใน
ระดับเครือขายและระดับชาติ

ครั้ง 2 1 50 ไตรมาส 1-2
ไมอยูในชวง
ดําเนินการ

ไตรมาส 3
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา
2019 จึงทําให
หนวยงานที่เกี่ยว
ของ ไดแก สํานัก
งานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
(สป.อว) มีหนังสือ
แจงเลื่อนการจัด
งานวันสหกิจ
ศึกษาไทย
(หนังสือ อวที่
0223.2/ว 10 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม
2563)  และสงผล
ตอการจัดกิจกรรม
ในระดับเครือขาย
ดวย

ไตรมาส 4
เปนเจาภาพจัด
กิจกรรม โครงการ
จัดนิทรรศการ
และประกวดผล
งานสหกิจศึกษา
เครือขายอุดม
ศึกษาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง ในวันพุธ
ที่ 30 กันยายน  พ
.ศ. 2563 ณ สุ
รสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
โดยในกิจกรรมดัง
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

กลาวไดเรียนเชิญ
ศาสตราจารย
ดร.วิจิตร  ศรีสอา
น นายกสภา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุ
รนารี/นายก
สมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย เปน
วิทยากรบรรยาย
พิเศษในหัวขอ
"CWIE - เรื่องท่ี
สถาบันอุดมศึกษา
ตองทํา"
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยกิจการนานาชาติ

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

- ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
ความเปนนานาชาติ

คะแนน 0 2 0 ไตรมาสที่ 1
ศูนยกิจการนานา
ชาติดําเนินการ
วางแผนการจัด
กิจกรรม และ
สรางทักษะแหง
ความเปนเลิศของ
นักศึกษา

ไตรมาสที่ 2
ศูนยกิจการนานา
ชาติดําเนินการ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมเพ่ือเชิญ
ชวนนักศึกษา
บุคลากร และผูที่
สนใจทั้งชาวไทย
และตางชาติเพื่อ
เขารวมกิจกรรม

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม

ระดับ 0 5.44 0 ไตรมาสที่ 1
ศูนยกิจการนานา
ชาติมีกําหนดจัด
กิจกรรม Merry
Christmas and
Happy New
Year 2020
ในวันพุธที่ 25
ธันวาคม 2562
ตั้งแตเวลา
09.00-16.00 น.
ณ โถงอาคาร
วิชาการ 2 เพื่อ
สรางความสัมพันธ

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102183 - งานสงเสริมความเปนนานาชาติ
หนวยงาน : 3060000 - ศูนยกิจการนานาชาติ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

อันดีระหวางนัก
ศึกษาไทย นัก
ศึกษานานาชาติ บุ
คลาการไทย และ
บุคลากรตางชาติ
เนื่องในโอกาส
ตอนรับปใหม ท้ัง
นี้ ผูที่เขารวม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจตอกิจกรรม
4.47/5

ไตรมาสที่ 2
ศูนยกิจการนานา
ชาติมีกําหนดจัด
กิจกรรม Happy
Chinese New
Year ในiระหวาง
วันท่ี 20-23
มกราคม 2563 ณ
โถงอาคารวิชาการ
2 เพ่ือสรางความ
สัมพันธอันดี
ระหวางนักศึกษา
ไทย นักศึกษา
นานาชาติ บุคลา
การไทย และ
บุคลากรตางชาติ
เนื่องในโอกาส
ตอนรับปใหมของ
ชาวจีน ทั้งนี้ ผูที่
เขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจตอ
กิจกรรม 4.44/5
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนกิจการนักศึกษา

เปาหมาย : ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเปนแหลงการเรียนรูและพักอาศัยไดอยางเหมาะสม มีการจัดสรรการใชพ้ืนที่ไดอยาง
เหมาะสม

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มีตอการจัดบริการสิ่งสนับสนุนและ
สงเสริมทักษะการเรียนรูและการใช
ชีวิตของนักศึกษา

ระดับ 4 4 99.95 งานบริการและ
พัฒนานักศึกษา
หอพัก ไดดําเนิน
การประเมินความ
พึงพอใจของนัก
ศึกษาเปนประจํา
ทุกป มีผลความ
พึงพอใจโดยเฉลี่ย
รวม  เทากับ
3.998

มหาวิทยาลัยมี
ระบบรวมบริกร
ประสานภารกิจ
ในการบริการบาง
เรื่องตองอาศัย
บริการหนวยงาน
อื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย
อาจจทําใหผูรับ
บริการคิดวาเปน
การบริการของ
งานบริการและ
พัฒนานักศึกษา
หอพัก

มีการประสาน
งานระหวาง
หนวยงานตาง ๆ
อยางใกลชิดมาก
ขึ้น

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
งานสงเสริมทักษะการเรียนรูและ
การใชชีวิตของนักศึกษา

คะแนน 5 5 100 - มีการวางแผน
การดําเนินงาน
ดานบริการสง
เสริมทักษะการ
เรียนรูดานบริการ
สงเสริมทักษะการ
เรียนรูและการใช
ชีวิตของนักศึกษา
โดยในไตรมาสที่ 1
และ 2 เปนการ
ดําเนินการจัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑหอ
พักประจําปงบ
ประมาณ ไดทัน
ตามกําหนดตาม
ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง
มาตรกรบริหารงบ
ประมาณและการ

1.มีรายการจัดซื้อ
จํานวน 2
รายการที่ยังไม
สามารถดําเนิน
การจัดซื้อไดเนื่อง
การมีการขอ
อนุมัติเปลี่ยน
แปลงคุณลักษณะ
และเปลี่ยนแปลง
หมวดเงินงบ
ประมาณที่ถูกตอง
ตอไป

.รายการดําเนิน
การตามปญหา
อุปสรรคไดรับ
การอนุมัติใหสั่ง
ซื้อเรียบรอยแลว

แผนงาน : 1.3.4 การสรางระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมในการสนับสนุนที่เปนเลิศ (Excellent supporting ecosystem and
environment)

งาน/โครงการ : 0704042 - งานสงเสริมทักษะการเรียนรูและการใชชีวิตของนักศึกษา
หนวยงาน : 0020900 - สวนกิจการนักศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

คลัง ประจําปงบ
ประมาณ
พ.ศ.2563  ขณะนี้
สวนพัสดุไดมีการ
จัดซื้อสงมอบวัสดุ
ครุภัณฑเปนบาง
สวนเรียบรอยแลว
- มีการดําเนินการ
สั่งซ้ือและสงมอบ
ครุภัณฑครบ
ทุกรายการแลว
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สถานกีฬาและสุขภาพ

เปาหมาย : จัดใหมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณสมบัติพึงประสงคของนักศึกษา

- ระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมและพัฒนาทักษะดาน
กีฬาและสุขภาพของนักศึกษา

คะแนน 5 3 60 ไดมีการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะดานกีฬา โดยมี
กิจกรรมดังนี้
1.การเขารวมการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 47
รอบคัดเลือก ระหวางวันที่
11 - 16 พฤศจิกายน
2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จังหวัดเลย มี
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน
จํานวน
2.กิจกรรมการออกกําลัง
กายดวยทักษะ มวยไทย มี
นักศึกษาเขารวมวันละ 35
คน จํานวน  12 วัน
จํานวน 420 คน
3.กิจกรรมพัฒนาและ
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายนักศึกษาตัวแทน
มหาวิทยาลัย
ไตรมาส 2...
มีดังนี้
1.การเขารวมการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 47
รอบมหกรรม ระหวางวันที่
10 - 19 มกราคม 2563 ณ
มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี  รวมคณะนัก
กีฬาที่เดินทางเขารวมการ
แขงขันในรอบมหกรรมทั้ง
สิ้น 343 คน  แยกเปนเจา
หนาที่จํานวน 77 คน นัก
กีฬา 266 คน โดยจะออก

ไมมีปญหาและ
อุปสรรค
ไตรมาส 3
รายงานไตรมาศ
3
ไมไดดําเนิน
กิจกรรม เนื่อง
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) ที่สง
ผลกระทบท้ังใน
ประเทศและตาง
ประเทศ
อยางกวางขวาง
ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังกลาว
ได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยได
ตัดงบประมาณ
การจัดกิจกรรม
ดวย

รายงานไตรมาศ
4
ไมไดดําเนิน
กิจกรรม เนื่อง
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) ที่สง
ผลกระทบท้ังใน

-

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102181 - งานสงเสริมและพัฒนาทักษะดานกีฬาและสุขภาพของนักศึกษา
หนวยงาน : 0021100 - สถานกีฬาและสุขภาพ
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เดินทางในวันพฤหัสบดีที่ 9
มกราคม 2563  และจะ
เดินทางกลับถึง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
รนารีวันอาทิตยที่ 19
มกราคม 2563   ได
รับ  4  เหรียญทอง  7
เหรียญเงิน  10 เหรียญ
ทองแดง  
รวม  21  เหรียญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
รนารีอยูลําดับที่ 17  จาก
สถาบันที่เขา
รวม  104  สถาบัน

รายงานไตรมาส 3
รายงานไตรมาศ 3
ไมไดดําเนินกิจกรรม เนื่อง
จากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่สงผล
กระทบทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางกวาง
ขวาง ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรมดัง
กลาวได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยไดตัดงบ
ประมาณการจัดกิจกรรม
ดวย

ประเทศและตาง
ประเทศ
อยางกวางขวาง
ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังกลาว
ได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยได
ตัดงบประมาณ
การจัดกิจกรรม
ดวย

- รอยละของนักศึกษาท่ีเขา
รวมกิจกรรมมีทักษะดานกีฬา
และสุขภาพ

รอยละ 100 145 145 สวนในรอบมหกรรม
ระหวางวันที่ 10 - 19
มกราคม 2563  มีกีฬาท่ีไม
ตองแขงขัน    ในรอบคัด
เลือก  ทั้งหมด 19 ชนิด
กีฬา  ไดแก
1.  กรีฑา 2.  วายนํ้า
3.  แบดมินตัน 4.  เทควัน
โด
5.  เทนนิส 6.  ดาบสากล
7.  เทเบิลเทนนิส
8.  ฮอกกี้
9.  เรือพาย 10. กอลฟ
11. เชียรลีดดิ้ง 12.
อี-สปอรต
13. ลีลาศ 14. เพาะกาย
15. ลอนโบวส 16. เอแม็ท
17. ครอสเวิรด 18.

ไมมีปญหาและ
อุปสรรค
ไตรมาส 3
รายงานไตรมาศ
3 ไมไดดําเนิน
กิจกรรม เนื่อง
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) ที่สง
ผลกระทบท้ังใน
ประเทศและตาง
ประเทศ
อยางกวางขวาง
ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังกลาว

228



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
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หมากกระดาน
19. บาสเกตบอล 3 คน
เม่ือรวมกับชนิดกีฬาท่ีผาน
รอบคัดเลือก
เปน  26  ชนิดกีฬา
รวมคณะนักกีฬาที่เดินทาง
เขารวมการแขงขันในรอบ
มหกรรมทั้งสิ้น 343
คน  แยกเปนเจาหนาที่
จํานวน 77 คน นักกีฬา
266 คน โดยจะออกเดิน
ทางในวันพฤหัสบดีที่ 9
มกราคม 2563  และจะ
เดินทางกลับถึง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
รนารีวันอาทิตยที่ 19
มกราคม 2563
รายงานไตรมาส 3
รายงานไตรมาศ 3
ไมไดดําเนินกิจกรรม เนื่อง
จากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่สงผล
กระทบทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางกวาง
ขวาง ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรมดัง
กลาวได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยไดตัดงบ
ประมาณการจัดกิจกรรม
ดวย

ได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยได
ตัดงบประมาณ
การจัดกิจกรรม
ดวย

รายงานไตรมาศ
4
ไมไดดําเนิน
กิจกรรม เนื่อง
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) ที่สง
ผลกระทบท้ังใน
ประเทศและตาง
ประเทศ
อยางกวางขวาง
ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังกลาว
ได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยได
ตัดงบประมาณ
การจัดกิจกรรม
ดวย

- จํานวนเหรียญรางวัลที่ไดรับ
จากการเขารวมการแขงขัน
กีฬาฯ

เหรียญ 10 21 210 จึงขอรายงานผลการแขง
ขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย  ครั้งท่ี 47
“The Sun Games”  ดัง
ตอไปนี้
1. ไดรับ  4  เหรียญ
ทอง  7 เหรียญเงิน  10
เหรียญทองแดง  
รวม  21  เหรียญ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีอยูลําดับที่ 17  จาก
สถาบันที่เขา
รวม  104  สถาบัน
รายละเอียดดังเอกสารสง
มาพรอมนี้
ชนิดกีฬาที่ไดรับเหรียญ

รายงานไตรมาศ
3
ไมไดดําเนิน
กิจกรรม เนื่อง
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) ที่สง
ผลกระทบท้ังใน
ประเทศและตาง
ประเทศ
อยางกวางขวาง
ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังกลาว
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1. จํานวน  4  เหรียญ
ทอง  จากชนิดกีฬาดังนี้
1.1 ชนิดกีฬาเรือ
พาย  จํานวน  3  เหรียญ
ทอง  จากประเภทรายการ
ดังนี้
1.1.1 เรือกรรเชียงบก 1
คน ระยะ  1,000
เมตร  มือใหม หญิง
1.1.2 เรือกรรเชียงบก ทีม
4 คน ระยะ 2,000
เมตร  ท่ัวไป ชาย
1.1.3 เรือยาวสากล 5
ฝพาย ระยะ 500
เมตร  หญิง
1.2 ชนิดกีฬาเทควันโด
จํานวน 1 เหรียญทอง จาก
ประเภทตอสูบุคคลหญิง
รุนไมเกิน 46 กิโลกรัม
2. จํานวน  7  เหรียญ
เงิน  จากชนิดกีฬาดังนี้
2.1 ชนิดกีฬาเรือ
พาย  จํานวน  5  เหรียญ
เงิน
2.1.1 เรือกรรเชียงบก 1
คน  ระยะ 500 เมตร มือ
ใหม หญิง
2.1.2 เรือกรรเชียงบก ทีม
ผสม 4 คน ระยะ 2,000
เมตร ทั่วไป
2.1.3 เรือกรรเชียง  2 คน
พายคู ระยะ 500 เมตร ท่ัว
ไป หญิง
2.1.4 เรือกรรเชียง 2 คน
พายคู ระยะ 200 เมตร ท่ัว
ไป หญิง
2.1.5 เรือยาวสากล 5
ฝพาย ระยะ 200 เมตร
หญิง
2.2 ชนิดกีฬาเชียรลี
ดดิ้ง  จํานวน 1 เหรียญ
เงิน  จากประเภท Dance
Division Team Cheer
Freestyle Hiphop (2
คน)
3. จํานวน  10  เหรียญ
ทองแดง  จากชนิดกีฬาดัง

ได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยได
ตัดงบประมาณ
การจัดกิจกรรม
ดวย

รายงานไตรมาศ
4
ไมไดดําเนิน
กิจกรรม เนื่อง
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) ที่สง
ผลกระทบท้ังใน
ประเทศและตาง
ประเทศ
อยางกวางขวาง
ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังกลาว
ได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยได
ตัดงบประมาณ
การจัดกิจกรรม
ดวย
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นี้
3.1 ชนิดกีฬาเรือ
พาย  จํานวน  2  เหรียญ
ทองแดง  จากประเภท
รายการดังนี้
3.1.1 เรือกรรเชียงบก ทีม
4 คน ระยะ 2,000 เมตร
ทั่วไป หญิง
3.1.2 เรือกรรเชียง 2 คน
พายคู ระยะ 200 เมตร ท่ัว
ไป ชาย
3.2 ชนิดกีฬาเทควันโด
จํานวน 2 เหรียญทองแดง
จากประเภทรายการดังนี้
3.2.1 เทควันโด ประเภท
ตอสู บุคคลชาย รุนไมเกิน
54 กิโลกรัม
3.2.2 เทควันโด ประเภท
ตอสู บุคคลชาย รุนไมเกิน
63 กิโลกรัม
3.3 ชนิดกีฬาครอ
สเวิรด  จํานวน  1  เหรียญ
ทองแดง  จากประเภท ทีม
ชาย
3.4 ชนิดกีฬาดาบ
สากล  จํานวน 1 เหรียญ
ทองแดง  จากประเภท
ดาบฟอลยทีมหญิง
3.5 ชนิดกีฬาฮอกกี้
จํานวน  1 เหรียญทองแดง
จากประเภท ฮอกกี้ทีมใน
รมชาย
3.6 ชนิดกีฬา
หมากกระดาน
จํานวน  2  เหรียญทอง
แดง  จากประเภทรายการ
ดังนี้
3.6.1 หมากลอม บุคคล
หญิง
3.2.2 หมากรุกสากล  คู
ผสม
3.7 ชนิดกีฬาลอนโบ
วส  จํานวน 1 เหรียญทอง
แดง จากประเภท บุคคล
เดี่ยวชาย
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ผูรับผิดชอบ : สถานพัฒนาคณาจารย

เปาหมาย : เตรียมความพรอมใหกับอาจารยท้ังในดานของศักยภาพในการทําวิจัย การใชส่ือการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อกาวเขาสูอาเซียนและ
ระดับสากล

- ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพอาจารยสู
มาตรฐานสากล

คะแนน 5 5 100 ไตรมาส 1
-
สํารวจ/วิเคราะห
ความตองการของ
คณาจารยเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน
- จัดทําปฏิทิน
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียน
การสอนประจําป
- ดําเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียน
การสอนตาม
ปฏิทินกิจกรรม
ประจําป
  1. กิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรูดาน
การสอน เรื่อง
Active Learning
กับการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
  2. กิจกรรม
การบรรยาย เรื่อง
แนวทางการ
จัดการศึกษาแบบ
มอดูล (Modular
Program)
  3. กิจกรรม
"ระเบียบ ขั้นตอน
แนวปฏิบัติในการ
กาวเขาสูตําแหนง

แผนงาน : 1.2.2 การพัฒนาความสามารถหลักของอาจารย (Core competency development)
งาน/โครงการ : 0602051 - งานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารยสูมาตรฐานสากล
หนวยงาน : 0021400 - สถานพัฒนาคณาจารย
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ทางวิชาการ"

ไตรมาส 2
  1. กิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรูดาน
การสอน #
2-63  “Learning
by Doing”
  2. กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติ
การ เร่ือง เทคนิค
การใหคําปรึกษา
เบื้องตนสําหรับ
คณาจารย
  3. การอบรมเพื่อ
พัฒนาการเรียน
การสอนสําหรับ
คณาจารย รุนที่ 1
  4. กิจกรรม
STARS 2020
Mentor
meeting ครั้งที่ 1
  5. กิจกรรมการ
เสวนา เรื่อง
"พรอมหรือยังท่ีจะ
ขอ รศ.?"
  6. โครงการ
SUT Fellowship
Brotherhood
2020 (ส.เกษตร)
ครั้งที่ 2

ไตรมาส 3
  1. กิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรูดาน
การสอน # 3-63  
เรื่อง เทคนิคการ
สอนออนไลน
  2. กิจกรรม
อบรมการเขียน
เอกสารขอรับรอง
วิทยฐานะ (กลุม
ยอยตามบริบท
ส.วิทย)
  3. กิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรูดาน
การสอน # 4-63  
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เรื่อง เทคนิคการ
วัดและประเมินผล
การสอนออนไลน
  4. กิจกรรม
อบรมเพื่อ
พัฒนาการเรียน
การสอนสําหรับ
คณาจารย รุนที่ 2
  5. ประชุมเตรียม
ความพรอมดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ STARS
2020
  6. โครงการ
SUT Fellowship
Brotherhood
2020 (ส.วิศวฯ)
ครั้งที่ 1
  7. ติดตามผลผู
เขารวมกิจกรรม
เกี่ยวกับการนําไป
ใชประโยชนเพื่อ
พัฒนาการเรียน
การสอน
      

- สัดสวนของคณาจารยที่มี สวน
รวมในการพัฒนาการเรียนการสอน

รอยละ 35 51.2 146.29 - ไตรมาส 1 - 3
ยังไมถึงกําหนด
เวลารายงานผล
- ไตรมาส
4      จํานวน
คณาจารยท่ีเขา
รวมกิจกรรมทั้งสิ้น
277 คน จาก
คณาจารยทั้งหมด
541 คน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ฟารมมหาวิทยาลัย

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

- ระดับความสําเร็จของการสนับ
สนุนการจัดการเรียนการสอนภาค
ปฏิบัติดานเทคโนโลยีการเกษตร

คะแนน 5 5 100 1.ผูสอนปฏิบัติ
การเขาพบ
อาจารยประจํา
วิชาและเตรียม
วัสดุอุปกรณ
สถานที่
อาคาร  โรงเรือน
และอื่นๆ รวม 33
รายวิชา และ
เตรียมความพรอม
ใหงานวิจัย 10
โครงการ
2.ใหบริการสนับ
สนุนสถานที่
อาคาร โรงเรือน
และวัสดุอุปกรณ
ในการเรียนการส
อน และการฝก
ปฏิบัติการ
3.บุคคลากรฟารม
รวมสอนบท
ปฏิบัติการรวมกับ
อาจารยประจํา
วิชา
4. ฝกทักษะการ
เรียนบทปฏิบัติ
การใหกับนัก
ศึกษาในชวงที่มี
การระบาดของ
โรค Covid - 19
ดวยวิธีการสอน
ทาง on-line
5. ไดดําเนินการ
ประเมินทักษะนัก
ศึกษาหลังสิ้นสุด

- -

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102172 - งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการดานเทคโนโลยีการเกษตร
หนวยงาน : 4000100 - ฟารมมหาวิทยาลัย
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

การเรียนบท
ปฏิบัติการและ
การฝกทักษะเรียบ
รอยแลว โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเทา
กับรอยละ 84.91

- รอยละของคะแนนประเมิน
ทักษะนักศึกษาหลังเรียนบท
ปฏิบัติการและฝกทักษะ

รอยละ 75 84.91 113.21 ประเมินทักษะนัก
ศึกษาในไตรมาส
4 โดยไดดําเนิน
การเรียบรอยแลว

- -

เปาหมาย : สรางระบบนิเวศในการเรียนรูใหกับนักศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากโครง
สรางพื้นฐานในดาน Information/ Media/ และ Technology ไดอยางเต็มที่
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยบริการการศึกษา

เปาหมาย : สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 21st Century Skills ไดอยางเหมาะสม

- ระดับความสําเร็จของการงาน
สนับสนุนการบริการการศึกษา

คะแนน 5 5 100 กิจกรรมตาราง
สอน เพื่อ ลด
ถอนราย
วิชา  และจัดสอบ
การปรับปารให
บริการ Online
ชวง Covid-19
การจัดสอบ

- ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ

ระดับ 4.5 4.55 101.11 ไดตามแผน

แผนงาน : 1.3.2 การสรางระบบที่สนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century education support system)
งาน/โครงการ : 0702011 - งานสนับสนุนการบริการการศึกษา
หนวยงาน : 3030000 - ศูนยบริการการศึกษา
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา

เปาหมาย : ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเปนแหลงการเรียนรูและพักอาศัยไดอยางเหมาะสม มีการจัดสรรการใชพ้ืนที่ไดอยาง
เหมาะสม

- ระดับความสําเร็จของงานสนับ
สนุนการบริการแหลงเรียนรูเพ่ือการ
ศึกษาและคนควา

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1 มีการ
ประชุมหัวหนา
ฝาย เม่ือวันที่ 11
ธันวาคม 2562
พิจารณาเลือก
ประเด็นการปรับ
ปรุงคุณภาพการ
ใหบริการ คือมี
ทรัพยากร
สารสนเทศที่ตรง
กับความตอง
การ   โดยไดรวม
กันพิจารณา ราง
แบบประเมินเก่ียว
กับการใช
ทรัพยากร
สารสนเทศ ศูนย
บรรณสารและสื่อ
การศึกษา  โดยจะ
ใชเก็บขอมูลใน
ไตรมาสถัดไป

ไตรมาสที่
2/2563 ประชุม
หัวหนาฝาย วันที่
13 มี.ค. 2563
จากผลประเมิน
เกี่ยวกับการใช
ทรัพยากร
สารสนเทศ พบ
ปญหา หนังสือ
ตํารามีจํานวนไม
เพียงพอตอความ

แผนงาน : 1.3.4 การสรางระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมในการสนับสนุนที่เปนเลิศ (Excellent supporting ecosystem and
environment)

งาน/โครงการ : 0704041 - งานสนับสนุนการบริการแหลงเรียนรูเพื่อการศึกษาและคนควา
หนวยงาน : 3010000 - ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ตองการ หนังสือ
ตํารามีสภาพ
เกา/ชํารุด หนังสือ
ตํารามีเนื้อหาไม
ทันสมัย  จึงได
ประชุมวางแผน
การดําเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพการให
บริการ (ขั้นตอนที่
2 Milestone) ดัง
นี้
1. โครงการรับ
บริจาคหนังสือ
จากรุนพี่สูรุนนอง
เริ่มเดือนมกราคม
2563
2. มีบริการ
หนังสือสํารอง
เพ่ือหมุนเวียนการ
ใชไดอยางท่ัวถึง
ทุกภาคการศึกษา
3. ประชาสัมพันธ
ใหอาจารยผูสอน
แจงหนังสือสํารอง
ทุกภาคการศึกษา
4. การสํารวจ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ระหวางวันที่ 23
–  31 มีนาคม
2563
โดยมีฝายที่รับผิด
ชอบดําเนินการ
คือ ฝายพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ ฝาย
บริการสารสนเทศ
ฝายสงเสริมการรู
สารสนเทศ
ผลสํารวจฯ ตาม
แนบในขั้นตอนท่ี
2

ไตรมาสที่
3/2563  ผลจาก
การติดตามดังนี้
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

1. โครงการรับ
บริจาคหนังสือ
จากรุนพี่สูรุนนอง
เริ่มเดือนมกราคม
2563 มียอด
บริจาคหนังสือ
จํานวน 25 เลม
เปนหนังสือระดับ
ตํ่ากวาปริญญาตรี
จึงมอบให
โครงการพี่ชวย
นอง
2. การสํารวจ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ระหวางวันที่ 23
–  31 มีนาคม
2563 เปลี่ยนแผน
ดําเนินการ เปนวัน
ที่ 22
พฤษภาคม-1
มิถุนายน พ.ศ.
2563 แทน เนื่อง
จากการปดบริหาร
หองสมุดดวย
สถานการณ
COVID-19
3. มีบริการ
หนังสือสํารอง
เพ่ือหมุนเวียนการ
ใชไดอยางท่ัวถึง
ทุกภาคการศึกษา
ฝายบริการ
สารสนเทศได
ดําเนินการ ภาค
การศึกษา
2/2563 ไมมี
อาจารยผูสอนแจง
ใหสํารองหนังสือ
และไดประชา
สัมพันธใหอาจารย
ผูสอนแจงหนังสือ
สํารอง ทุกภาค
การศึกษา ฝาย
บริการสารสนเทศ
ไดดําเนินการได
ดําเนินการเมื่อวัน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ที่ 5 มี.ค.
2563  ตามบันทึก
ขอความ
อว7431(4)/ว2 ลง
วันท่ี 5 มีนาคม
2563  สําหรับ
ภาคการศึกษา
3/2563 ไมได
ประชาสัมพันธ
(หองสมุดปด
บริการชวง Covid
และ มทส. ให
เรียนแบบอ
อนไลน)

ไตรมาสที่ 4/2563
มีผลการดําเนิน
การโดยปรับให
รองรับกับ
สถานการณไม
ปกติชวง Covid
ดังนี้
ศูนยฯ ไดกระจาย
จุดบริการไปที่หอ
พักนักศึกษา เพื่อ
ใหบริการในพื้นท่ี
ที่มีนักศึกษา ให
นักศึกษาใชงานได
ตลอดเวลา เพื่อ
เปน Ecosystem
ที่ดีใหกับนัก
ศึกษา  โดยมีผล
การดําเนินงาน
การจัดตั้ง "SUT
Library
Corner@Dorm"
เพื่อเปนแหลง
เรียนรูแกนักศึกษา
ณ หอพักสุรนิเวศ
4 หอง S04-A8
ชั้น 1  
ใหบริการดังนี้
1. ทรัพยากร
สารสนเทศ เชน
หนังสือ นิตยสาร
ฐานขอมูล เปนตน
ในรูปแบบส่ิงพิมพ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. เครือขาย
สัญญาณอินเทอร
เน็ตความเร็วสูง
3. พื้นที่ใหนัก
ศึกษาสามารถทํา
งานรวมกัน อาน
หนังสือ ศึกษาคน
ควาดวยตนเอง
เปนตน เปด
บริการทุกวัน
ระหวางเวลา
08.00 น. - 23.30
น.
4. การประชา
สัมพันธบริการ
และกิจกรรมตาง
ๆ ของศูนย
บรรณสารฯ
สําหรับพื้นที่
อาคารบรรณสาร
มีการปรับบริการ
เพื่อรองรับ
สถานการณไม
ปกติชวง Covid
ดังนี้
1. พัฒนาระบบ
รายงานจํานวนผู
เขาใชหองสมุด
ตามพื้นที่ท่ีกําหนด
ตอจํานวนคนท่ีเขา
หองสมุดได
2. การจัดอบรม
แบบออนไลน
และแบบเรียนรู
ดวยตนเอง
3. การจัดพื้นที่นั่ง
อานตามระยะหาง
ที่มาตรการ
กําหนด
4. การดูแลความ
สะอาดอุปกรณ
ครุภัณฑกอนให
บริการ
5. การบริการยืม
ระหวางหองสมุด
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยกิจการนานาชาติ

เปาหมาย : ความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ

- ระดับความ
สําเร็จของการ
สนับสนุนการจัด
อันดับเพื่อการเปน
มหาวิทยาลัยชั้น
นํา

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1
ศูนยกิจการนานาชาติไดอํานวยความสะดวกในการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการใหกับหนวยงานตาง ๆ

ไตรมาสที่ 2
ศูนยกิจการนานาชาติไดจัดทําวาระและเอกสารประกอบ เพ่ือเขาท่ีประชุมสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 3
ศูนยกิจการนานาชาติดําเนินการ/ประสานงานเพื่อการลงนามในบันทึกความรวมมือ

ไตรมาสที่ 4
ศูนยกิจการนานาชาติไดดําเนินการติดตามการดําเนินการตามบันทึกความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ โดยการแจงใหหนวยงานตาง ๆ รายงานขอมูลกิจกรรมความรวมมือลงในแบบฟอรม
ออนไลน (http://web.sut.ac.th/cia/InterAct/faddact.php?fbclid=IwAR1rRDqe-WTrL960R7wBtNXTdiaL-n96xiigbTWKNRhvu7_WP5k6pn4-TMs) และวิเคราะหขอมูล
กิจกรรมความรวมมือที่ไดดําเนินการแลว พรอมนําเสนอในรูปแบบกราฟในโปรแกรม Power BI (https://app.powerbi.com
/view?r=eyJrIjoiNTk2ZWU2MDctOWU3Zi00ZjJjLTkzNTktYjE2Njc2ODg1MTQ1IiwidCI6ImU0OWRhNTdiLWI2MDItNDY2Ny1iMjU3LWYyMjgxOWUwZjA5MCIsImMiOjEwfQ
%3D%3D)

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุ
รนารี ไดออก
ประกาศ
มาตรการและ
การเฝาระวังการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) อัน
สงผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรม
ของหนวยงาน
ตาง ๆ ที่ตอง
ดําเนินการรวม
กับมหาวิทยาลัย
หรือองคกรใน
ตางประเทศ
กอปรกับ
มหาวิทยาลัยมี
ความจําเปนที่
ตองใชงบ
ประมาณในการ
จัดการกับ
สถานการณไม
ปกตินี้ ศูนย
กิจการนานาชาติ
จึงมีความจําเปน
ตองนํางบ
ประมาณกวา
รอยละ 45 คืน
ใหกับ
มหาวิทยาลัยฯ
เพ่ือใชในการ
ดําเนินการดัง
กลาว

ศูนยกิจการ
นานาชาติได
ดําเนินการ
จัดการงบ
ประมาณคง
เหลือของ
งาน/โครงการ
ที่ศูนยกิจการ
นานาชาติเปน
เจาภาพหลัก
ทุกงาน
/โครงการมา
ไวเปนงบ
ประมาณสวน
กลาง ในการ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความ
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศ
ประชา
สัมพันธหลัก
สูตรนานา
ชาติฯ พัฒนา
หลักสูตร
นานาชาติฯ
การเตรียมการ
จัดประชุม
นานาชาติ
และการจัด
กิจกรรมภาย
ใตโครงการ
เสริมสราง
บรรยากาศ
นานาชาติใน
มหาวิทยาลัยฯ
และศูนยฯ จะ
เปนผูรายงาน
ผลการดําเนิน
งานภายใต
งานดังกลาว

- รายงานขอมูล
สารสนเทศท่ีเกี่ยว
ของกับงานกิจการ
นานาชาติ

ครั้ง 4 4 100 ไตรมาสที่่ 1
ศูนยกิจการนานาชาติดําเนินการเผยแพรขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานดานกิจการนานาชาติไดแก สารสนเทศขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศ สารสนเทศกิจกรรมความรวมมือ
กับตางประเทศ สารสนเทศขอมูลนักศึกษานานาชาติ ขอมูลและระบบสารสนเทศการใหบริการออนไลน สารสนเทศกิจกรรมภายใต MOU และขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของดังปราก
ฎบนเว็บไซตของศูนยกิจการนานาชาติ (cia.sut.ac.th)

ไตรมาสที่ 2
ไดดําเนินการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับงานดานกิจการนานาชาติ ใหเปนปจจุบันและ เผยแพรทางอินเตอรเน็ตบนเว็บไซตของศูนยกิจการนานาชาติ จํานวนสารสนเทศไดแก
สารสนเทศขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศ สารสนเทศกิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ สารสนเทศขอมูลนักศึกษานานาชาติ ขอมูลและระบบสารสนเทศการใหบริการออนไลน
สารสนเทศกิจกรรมภายใต MOU และขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังปรากฏบนเว็บไซตของศูนยกิจการนานาชาติ (cia.sut.ac.th)

ไตรมาสที่่ 3

ไดดําเนินการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับงานดานกิจการนานาชาติ ใหเปนปจจุบันและ เผยแพรทางอินเตอรเน็ตบนเว็บไซตของศูนยกิจการนานาชาติ จํานวนสารสนเทศไดแก
สารสนเทศขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศ สารสนเทศกิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ สารสนเทศขอมูลนักศึกษานานาชาติ ขอมูลและระบบสารสนเทศการใหบริการออนไลน
สารสนเทศกิจกรรมภายใต MOU และขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังปรากฏบนเว็บไซตของศูนยกิจการนานาชาติ (cia.sut.ac.th)

ไตรมาสที่่ 4

ไดดําเนินการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับงานดานกิจการนานาชาติ ใหเปนปจจุบันและ เผยแพรทางอินเตอรเน็ตบนเว็บไซตของศูนยกิจการนานาชาติ จํานวนสารสนเทศไดแก
สารสนเทศขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศ สารสนเทศกิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ สารสนเทศขอมูลนักศึกษานานาชาติ ขอมูลและระบบสารสนเทศการใหบริการออนไลน
สารสนเทศกิจกรรมภายใต MOU  สารสนเทศขอมูลคณาจารยชาวตางชาติ และขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รายละเอียดดังปรากฏบนเว็บไซตของศูนยกิจการนานาชาติ
(cia.sut.ac.th)

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703012 - งานสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ
หนวยงาน : 3060000 - ศูนยกิจการนานาชาติ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนสงเสริมวิชาการ

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- ระดับความสําเร็จของการสง
เสริมการพัฒนาหลักสูตรใหได
มาตรฐานสากล

คะแนน 5 5 100 ไตรมาส 4
1. มีการติดตาม
ความคืบหนาผล
การดําเนินงาน
ของหนวยงานตาง
ๆ ตามรายงานผล
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
และมีการนําผล
การประเมิน
คุณภาพภายในมา
พัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงาน
ตามพันธกิจใหเกิด
ผลดี โดยในปการ
ศึกษา 2562 ฝาย
วิชาการและ
พัฒนาความเปน
สากลไดดกําหนด
ชวงเวลาการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ป
การศึกษา 2562
ระหวางเดือน
กันยายน - ตุลาคม
2563 และเพื่อ
เปนการนําผลการ
ประเมินในปการ
ศึกษาที่ผานมา มา
ปรับปรุงพัฒนา
กอนการประเมินฯ
ระดับหลักสูตร ใน
ปการศึกษา 2562
โดยไดมีการจัด

ไมมี -

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701125 - งานสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานสากล
หนวยงาน : 0020100 - สวนสงเสริมวิชาการ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

กิจกรรมอบรมตาง
ๆ ดังนี้
1) เรื่อง “AUN-
QA
Implementation
: Constructive
Alignment of
CLO and
Student
Assessment”
โดย รอง
ศาสตราจารย ดร.
เภสัชกรหญิงกัญ
ญดา  อนุวงศ เมื่อ
วันท่ี 14
กรกฎาคม 2563
ซึ่งเปนการอบรม
ออนไลนใหกับ
คณาจารยผาน
โปรแกรม ZOOM
Cloud Meeting
โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนการ
ทบทวนความรู
ความเขาใจเกี่ยว
กับการประเมินผล
การจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
ใหสอดคลองกับ
ผลลัพธการเรียนรู
ที่คาดหวังให และ
สามารถนําไปใชใน
การเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR) ท่ีสะทอน
ความเปนหลักสูตร
ของตนเองได
2) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู เรื่อง “การ
ประยุกตใช AUN-
QA และ UKPSF
ในการดําเนินการ
และพัฒนา
คุณภาพหลัก
สูตรวิศวกรรมการ
ผลิตอัตโนมัติและ
หุนยนต” เมื่อวันที่
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

29 กรกฎาคม
2563 ใหกับ
คณาจารยผาน
โปรแกรม ZOOM
Cloud Meeting
เพื่อเปนการแลก
เปลี่ยนเรียนรูแนว
ปฏิบัติที่ดี ในการ
ประยุกตใชเกณฑ
AUN-QA และ
UKPSF ในการ
พัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร
2. ฝายวิชาการ
และพัฒนาความ
เปนสากล รวมกับ
ฝายยุทธศาสตร
แผน และงบ
ประมาณ โดย
สถานสงเสริมและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (MIS)
ไดจัดทําระบบ
รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN-
QA เพื่อใหมีระบบ
การเก็บขอมูลที่ได
จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลัก
สูตร ซ่ึงจะชวยใหผู
บริหารและ
คณาจารยสามารถ
นําขอมูลจากผล
ประเมินฯ มา
วิเคราะหและนํา
ไปใชในการปรับ
ปรุงและบริหาร
จัดการหลักสูตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ ได
เชิญหัวหนาสํานัก
งานคณบดี/เจา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

หนาท่ีสาขาวิชา
เขารวมทดสอบ
ระบบดังกลาวฯ
ในวันที่ 30
มิถุนายน 2563 ณ
หองคอมพิวเตอร
FLRU อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา
และกีฬาสุรเริงไชย
3. ฝายวิชาการ
และพัฒนาความ
เปนสากล ไดจัดสง
ขอมูลพื้นฐาน
ไดแก วิสัยทัศน
คานิยม ปรัชญา
การจัดการศึกษา
และ คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึง
ประสงค
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ตามหนังสือที่ อว
7401(3)/ว 34 ลง
วันท่ี 24 เม.ย.
2563 ใหกับทุก
หนวยงานใชเปน
แนวทางในการ
บริหารงานตาม
บริบทของหนวย
งาน การปรับแผน
กลยุทธ/แผน
ปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวของ และ
การวัดผลประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ใหเกิดความเชื่อม
โยงและสอดคลอง
กับวิสัยทัศน รวม
ทั้งการสงเสริมและ
พัฒนาใหบุคลากร
ประพฤติปฏิบัติ
ตามคานิยม
ของมหาวิทยาลัย
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- รอยละของผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรผาน
เกณฑท่ีกําหนด

รอยละ 50 48.96 97.92 มีการประเมินหลัก
สูตรอยางสมํ่า
เสมอตามหลัก
เกณฑ  และตัวช้ี
วัดของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ประกอบดวย 2
องคประกอบ คือ
1. องคประกอบที่
1 การกํากับ
มาตรฐานหลักสูตร
ตามประกาศกระ
ทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร
2. รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลัก
สูตร หรือในระบบ
ซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล
การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลัก
สูตร ปการศึกษา
2561 (กรกฎาคม
2561 - มิถุนายน
2562)
โดยประเมินตาม
เกณฑ AUN-QA
(ASEAN
University
Network -
Quality
Assurance :
AUN-QA) ซึ่งเปน
เกณฑระดับสากล
ที่เนนการพัฒนา
มุงสูผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง
(Expected
Learning
Outcomes :
ELO) จํานวน 91
หลักสูตร ประเมิน
เต็มรูปแบบ ตาม
ระบบ CUPT QA
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จํานวน 3 หลัก
สูตร และประเมิน
ดวยเกณฑคุณภาพ
อื่น ซึ่งเปนที่ยอม
รับในระดับสากล
มี 2 หลักสูตร คือ
1) หลัก
สูตรวิศวกรรมโยธา
ประเมินตามระบบ
TABEE  
2) หลักสูตรแพทย
ศาสตร ประเมิน
ตามระบบ
WFME  
โดยดําเนินการ
ประเมินฯ หลัก
สูตรอยางสมํ่า
เสมอทุกป ตาม
หลักเกณฑและตัว
ชี้วัดของการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร เพื่อให
การวางระบบและ
กลไกบริหารหลัก
สูตรมี
ประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ใหทันตอการ
เปลี่ยน
แปลง        

เนื่องจากประเมิน
หลักสูตร ปการ
ศึกษาละ 1 ครั้ง
ไดดําเนินการแลว
เสร็จตั้งแตไตรมาส
1
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เปาหมาย : สงเสริมการสรางเครือขายในลักษณะพันธกิจรวมกันระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ (University-Workplace
Engagement)

- ระดับความสําเร็จของการสนับ
สนุนการสรางเครือขายสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ

คะแนน 5 5 100 ไตรมาส 1  (ระหวาง
1 ตุลาคม 2562 –
31 ธันวาคม 2562)
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไดจัดสัมมนา
พนักงานที่ปรึกษา
จากสถานประกอบ
การที่รับนักศึกษาสห
กิจศึกษาเขาปฏิบัติ
งานในภาคการ
ศึกษาที่ 2/2562
เม่ือวันศุกรที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 –
16.00 น. ณ หอง
ประชุมแซฟไฟร
107 อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม ศูนยแสดง
สินคาและการประ
ชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี
จ.นนทบุรี  เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาใหแกผูเขา
รวมสัมมนา เพื่อใหผู
เขารวมสัมมนาเห็น
ความสําคัญของการ
ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา และเพื่อสง
เสริมความรวมมือใน
การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตผานการ
ปฏิบัติงานสหกิจ

แผนงาน : 1.4.2 การยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา (Cooperative study performance raise-up)
งาน/โครงการ : 0802003 - งานสนับสนุนการสรางเครือขายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
หนวยงาน : 3080000 - ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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ศึกษาระหวางสถาน
ศึกษาและสถาน
ประกอบการ  โดยมี
1) ที่ปรึกษาฝาย
พัฒนาบุคลากร
สมาคมผูผลิตชิ้นสวน
ยานยนตไทย
(TAPMA) (คุณพิ
เชษฐ จันสกุลวิบูลย)
2) Trainer and
Consultant for
IATF16949, ISO
9001:2015 and
Management
Tools (คุณวิชัย ชื่น
สมบูรณ)  3)
กรรมการบริหาร
สมาคมสหกิจศึกษา
ไทย (คุณทวีศักดิ์
หมัดเนาะ) 4) ผู
อํานวยการศูนยสห
กิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(ผศ. ดร.อาทิตย คูณ
ศรีสุข) 5) รองผู
อํานวยการศูนยสห
กิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(ผศ. ดร.กีรติ สุ
ลักษณ) ใหเกียรติ
เปนวิทยากร การจัด
สัมมนาครั้งนี้มีผูเขา
รวมสัมมนาครั้งนี้
รวมทั้งสิ้นจํานวน 97
คน  ซ่ึงมีผูแทนจาก
สถานประกอบการ
จํานวน 85 คน จาก
สถานประกอบการ
56 แหง ระดับความ
พึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมโดยรวม
ระดับมาก 4.14

ไตรมาส 2  (ระหวาง
1 มกราคม 2563 –
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31 มีนาคม
2563)  ดําเนินการ
แลวเสร็จในไตรมาส
ที่ 1

ไตรมาส 3  (ระหวาง
1 เมษายน 2563 –
30 มิถุนายน 2563)
ดําเนินการแลวเสร็จ
ในไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 4  (ระหวาง
1 กรกฎาคม 2563
– 30 กันยายน
2563) ดําเนินการ
แลวเสร็จในไตรมาส
ที่ 1

- จํานวนนักศึกษา inbound
+Outbound

คน 10 46 460 ไตรมาส 1  (ระหวาง
1 ตุลาคม 2562 –
31 ธันวาคม 2562)
Inbound
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ยังไมมีการตอบรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวตางชาติเขามา
ปฏิบัติงาน ใน
ระหวางไตรมาสท่ี 1
แตยังคงมีนักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวตาง
ชาติอยูระหวางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งได
รายงานไวแลวในไตร
มาสท่ี 4 ปงบ
ประมาณ 2562
จํานวน 4 ราย

Outbound
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไดดําเนินการจัดหา
งานสหกิจศึกษา
และจัดสงนักศึกษา
ไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในตางประเทศ
โดยแลกเปลี่ยนนัก
ศึกษาลักษณะตาง
ตอบแทนกับ
มหาวิทยาลัยในตาง

มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ
เลื่อน/ยกเลิกการ
เดินทางมา
ประเทศไทยของ
นักศึกษาออกไป
กอน เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
COVID-19
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ประเทศที่มีความ
รวมมือ ประจําภาค
การศึกษาท่ี 2/2562
(2 พ.ย. 62 – 21
ก.พ. 63) โดยมีนัก
ศึกษา มทส. รวม
จํานวน 4 ราย
ปฏิบัติงานในสถาน
ศึกษาและสถาน
ประกอบการ รวม 4
แหง ไดแก
1) นายสิรภัทร โตศิริ
สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร
ปฏิบัติงานท่ี ซินโน
วา แอดวานซ
พาวเวอร เซอรวิสเซ
ส จํากัด ประเทศเน
เธอรแลนด
2) นายอนาวิล เพ็ช
รบูรนิล  สาขาวิชา
วิศวกรรมอากาศยาน
ปฏิบัติงานท่ี
University of
Victoria ประเทศ
แคนาดา
3) นายณัฐพล อุทุม
พิรัตน สาขาวิชา
วิศวกรรมโทร
คมนาคม ปฏิบัติงาน
ที่ Kanazawa
Institute of
Technology
ประเทศญี่ปุน
4) สิบเอกณัฐพล ถุง
เปา  สาขาวิชา
วิศวกรรมอากาศยาน
ปฏิบัติงานท่ี
Shibaura Institute
of Technology
ประเทศญี่ปุน

สรุปในไตรมาสที่ 1
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไดดําเนินการจัดสห
กิจศึกษานานาชาติ
โดยจํานวนนักศึกษา
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Inbound –
Outbound รวม 4
คน

สรุปในไตรมาสที่ 1
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไดดําเนินการจัดสห
กิจศึกษานานาชาติ
โดยจํานวนนัก
ศึกษา  Inbound –
Outbound ไตรมาส
ที่ 1  จํานวน   4 คน

     ยอดรายงานใน
ไตรมาส 4/2562 ยก
มา จํานวน   39  
คน  
     รวมกับยอด
รายงานในไตรมาส
1/2563 จํานวน  
4   คน  
     รวมมีนักศึกษา
Inbound –
Outbound  จํานวน
รวมทั้งสิ้น 43 คน  
เทียบจากแผนที่ตั้งไว
35 คน คิดเปนรอย
ละ 122.85

ไตรมาส 2  (ระหวาง
1 มกราคม 2563 –
31 มีนาคม 2563)  
Inbound
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ยังไมมีการตอบรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวตางชาติเขามา
ปฏิบัติงาน ใน
ระหวางไตรมาสท่ี 2
มหาวิทยาลัยในตาง
ประเทศเลื่อน/ยก
เลิกการเดินทางมา
ประเทศไทยของนัก
ศึกษาออกไปกอน
เนื่องจาก
สถานการณการแพร
ระบาดของ
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COVID-19

Outbound
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไดดําเนินการจัดหา
งานสหกิจศึกษา
นานาชาติ และจัดสง
นักศึกษาไปปฏิบัติ
งานสหกิจศึกษาใน
ตางประเทศ โดย
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ลักษณะตางตอบ
แทนกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศที่มี
ความรวมมือ ประจํา
ภาคการศึกษาท่ี
3/2562 (2 มี.ค. 63
– 19 มิ.ย. 63) โดยมี
นักศึกษา มทส. รวม
จํานวน 2 ราย
ปฏิบัติงานในสถาน
ศึกษาและสถาน
ประกอบการ รวม 2
แหง ไดแก
1) นายวรเชษฐ
เหลาทอง สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี ปฏิบัติ
งานที่ The
Netherlands
Organisation for
Applied Scientific
Research (TNO)
ประเทศเน
เธอรแลนด
2) นางสาวขวัญจิรา
ธรรมวงษา  สาขา
วิศวกรรมอุตสาห
การ ปฏิบัติงานที่
Nagaoka
University of
Technology (NUT)
(Hino Motors.Ltd
) ประเทศญี่ปุน

นอกจากนี้ ไดมีการ
ประสานงานเพื่อจัด
หางานสหกิจศึกษา
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นานาชาติ ประจํา
ภาคการศึกษาท่ี
3/2562 (2 มี.ค. 63
– 19 มิ.ย. 63) ให
กับนักศึกษาอีก 3
ราย แตนักศึกษาไม
ไดไปปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาในตาง
ประเทศ  เนื่องจาก
สถานการณการแพร
ระบาดของ
COVID-19 ดังนี้
1) นายสุระศักดิ์ ตุน
กระโทก สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
พืช  ไดรับการตอบ
รับจาก Can Tho
University (CTU)
ประเทศเวียดนาม
ขอเลื่อนไปสหกิจ
ศึกษาตางประเทศ
เทอม 1/2563 แทน
2) นางสาวสุกัญญา
อินทรไธสง สาขา
วิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช ไดรับการ
ตอบรับจาก
National Pingtung
University of
Science and
Technology
(NPUST) ประเทศ
ไตหวัน  ขอยกเลิก
สหกิจฯ ตางประเทศ
และไปปฏิบัติงานใน
ไทยแทน
3) นางสาวกัญญา
รัตน พัญญะ สาขา
วิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช ไดรับการ
ตอบรับจาก
National Pingtung
University of
Science and
Technology
(NPUST) ประเทศ
ไตหวัน  ขอยกเลิก
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สหกิจฯ ตางประเทศ
และไปปฏิบัติงานใน
ไทยแทน

สรุปในไตรมาสที่ 2
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไดดําเนินการจัดสห
กิจศึกษานานาชาติ
โดยจํานวนนักศึกษา
Inbound –
Outbound รวม 2
คน

สรุปในไตรมาสที่
1-2 ศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ไดดําเนิน
การจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติ โดย
จํานวนนัก
ศึกษา  Inbound –
Outbound
ไตรมาสที่
1  จํานวน  4 คน
ไตรมาสที่ 2
จํานวน   2 คน
                    รวม
มีนักศึกษา
Inbound –
Outbound  จํานวน
รวมทั้งสิ้น 6 คน  
เทียบจากแผนที่ตั้งไว
35 คน คิดเปนรอย
ละ 17.42

ไตรมาส 3  (ระหวาง
1 เมษายน 2563 –
30 มิถุนายน 2563)

Inbound
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไดตอบรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวตาง
ชาติจาก
International
University ประเทศ
กัมพูชา จํานวน 5
คน มาปฏิบัติงานท่ี
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สํานักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร
มทส.  ในระหวาง
ไตรมาสที่ 3 แตตอง
ยกเลิกเนื่องจาก
สถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโค
วิด-19

Outbound
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไดดําเนินการจัดหา
งานสหกิจศึกษา
นานาชาติ ประจํา
ภาคการศึกษาท่ี
1/2563 (20 ก.ค.
63 – 6 พ.ย. 63)
โดยมีนักศึกษา มทส.
จํานวน 1 ราย ไดรับ
การตอบรับเขา
ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษานานาชาติ
ไดแก นายเกษม
สัณห อิงคนินันท
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลัก
สูตรซอฟแว
รวิสาหกิจ) ไดรับการ
ตอบรับไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาที่ FPT
University ประเทศ
เวียดนาม
     หมายเหตุ การ
ปฏิบัติงานรูปแบบ
Virtual internship
และเมื่อสถานการณ
การแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 คลี่
คลายลง สถาน
ประกอบการจะ
พิจารณาใหนักศึกษา
ไปปฏิบัติงานท่ี
ประเทศเวียดนามตอ
ไป

ทั้งนี้ไดดําเนินการ
สมัครงานสหกิจ
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ศึกษานานาชาติ
สําหรับนักศึกษาที่จะ
ไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในตางประเทศ
ดังนี้
     - เทอม 1/2563
นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
จัดการ  จํานวน 1
ราย สมัครไปสหกิจ
ศึกษาที่ประเทศ
มาเลเซีย แต
มหาวิทยาลัยใน
ประเทศมาเลเซียงด
การแลกเปลี่ยนนัก
ศึกษาสําหรับป
2563 เพราะ
สถานการณโรคระ
บาด COVID-19
และนักศึกษา
จํานวน 3 คน จาก
สาขาวิชาวิศวกรรม
อากาศยาน
วิศวกรรมเครื่องกล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สมัครไป
สหกิจศึกษาที่
ประเทศแคนาดา (U
of Waterloo) แต
มหาวิทยาลัยใน
ประเทศแคนาดายัง
ไมพรอมรับนักศึกษา
     - เทอม 2/2563
จํานวน 2 ราย สาขา
วิชาวิศวกรรมเครื่อง
กล สมัครไปท่ี UVic
ประเทศแคนาดา
และสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวด
ลอม สมัครไปที่
NPUST ไตหวัน

สรุปในไตรมาสที่
1-3 ศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ไดดําเนิน
การจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติ โดย
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จํานวนนัก
ศึกษา  Inbound –
Outbound
ไตรมาสที่
1  จํานวน  4 คน
ไตรมาสที่ 2
จํานวน   2 คน
ไตรมาสที่ 3
จํานวน   1 คน
                    รวม
มีนักศึกษา
Inbound –
Outbound  จํานวน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
เทียบจากแผนที่ตั้งไว
35 คน คิดเปนรอย
ละ 20.00

ไตรมาส 4  (ระหวาง
1 กรกฎาคม 2563
– 30 กันยายน
2563)

Inbound
เนื่องดวย
สถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 ศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ยังไมมีการ
ตอบรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวตาง
ชาติเขามาปฏิบัติงาน
ในระหวางไตรมาสที่
4  

Outbound
ในไตรมาสที่ 4 ไมมี
การสงนักศึกษาออก
ไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษานานาชาติ แต
ไดรายงานแลวในไตร
มาสท่ี 3 ศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ไดดําเนิน
การจัดหางานสหกิจ
ศึกษานานาชาติ
ประจําภาคการ
ศึกษาที่ 1/2563 (20
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ก.ค. 63 – 6 พ.ย.
63) โดยมีนักศึกษา
มทส. จํานวน 1
ราย  ไดแก นาย
เกษมสัณห อิงคนินัน
ท สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลัก
สูตรซอฟแว
รวิสาหกิจ) ไดรับการ
ตอบรับใหปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษานานา
ชาติ ท่ี FPT
University ประเทศ
เวียดนาม โดยเปน
การปฏิบัติงานรูป
แบบ Virtual
internship เนื่อง
จาก สถานการณการ
แพรระบาดของไวรัส
โควิด-19

สรุปในไตรมาสที่
1-4 ศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ไดดําเนิน
การจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติ
โดยจํานวนนัก
ศึกษา  Inbound –
Outbound
ไตรมาสที่
1  จํานวน  4 คน
ไตรมาสที่ 2
จํานวน   2 คน
ไตรมาสที่ 3
จํานวน   1 คน
ไตรมาสที่ 4
จํานวน   0 คน
รวมมีนักศึกษา
Inbound –
Outbound  จํานวน
รวมทั้งสิ้น 7 คน  
เทียบจากแผนที่ตั้งไว
35 คน คิดเปนรอย
ละ 20.00
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- จัดสัมมนาสถานประกอบการ จํานวน
ครั้งตอป

1 1 100 ไตรมาส 1  (ระหวาง
1 ตุลาคม 2562 –
31 ธันวาคม 2562)
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไดจัดสัมมนา
พนักงานที่ปรึกษา
จากสถานประกอบ
การที่รับนักศึกษาสห
กิจศึกษาเขาปฏิบัติ
งานในภาคการ
ศึกษาที่ 2/2562
เม่ือวันศุกรที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 –
16.00 น. ณ หอง
ประชุมแซฟไฟร
107 อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม ศูนยแสดง
สินคาและการประ
ชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี
จ.นนทบุรี  เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาใหแกผูเขา
รวมสัมมนา เพื่อใหผู
เขารวมสัมมนาเห็น
ความสําคัญของการ
ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา และเพื่อสง
เสริมความรวมมือใน
การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตผานการ
ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาระหวางสถาน
ศึกษาและสถาน
ประกอบการ  โดยมี
1) ที่ปรึกษาฝาย
พัฒนาบุคลากร
สมาคมผูผลิตชิ้นสวน
ยานยนตไทย
(TAPMA) (คุณพิ
เชษฐ จันสกุลวิบูลย)
2) Trainer and
Consultant for
IATF16949, ISO
9001:2015 and
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Management
Tools (คุณวิชัย ชื่น
สมบูรณ)  3)
กรรมการบริหาร
สมาคมสหกิจศึกษา
ไทย (คุณทวีศักดิ์
หมัดเนาะ) 4) ผู
อํานวยการศูนยสห
กิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(ผศ. ดร.อาทิตย คูณ
ศรีสุข) 5) รองผู
อํานวยการศูนยสห
กิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(ผศ. ดร.กีรติ สุ
ลักษณ) ใหเกียรติ
เปนวิทยากร การจัด
สัมมนาครั้งนี้มีผูเขา
รวมสัมมนาครั้งนี้
รวมทั้งสิ้นจํานวน 97
คน  ซ่ึงมีผูแทนจาก
สถานประกอบการ
จํานวน 85 คน จาก
สถานประกอบการ
56 แหง ระดับความ
พึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมโดยรวม
ระดับมาก 4.14

ไตรมาส 2  (ระหวาง
1 มกราคม 2563 –
31 มีนาคม
2563)  ดําเนินการ
แลวเสร็จในไตรมาส
ที่ 1

ไตรมาส 3  (ระหวาง
1 เมษายน 2563 –
30 มิถุนายน 2563)
ดําเนินการแลวเสร็จ
ในไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 4  (ระหวาง
1 กรกฎาคม 2563
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– 30 กันยายน
2563) ดําเนินการ
แลวเสร็จในไตรมาส
ที่ 1

- การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม
ความรวมมือสหกิจศึกษา

แหง 50 92 184 ไตรมาส 1  (ระหวาง
1 ตุลาคม 2562 –
31 ธันวาคม 2562)
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไดจัดสัมมนา
พนักงานที่ปรึกษา
จากสถานประกอบ
การที่รับนักศึกษาสห
กิจศึกษาเขาปฏิบัติ
งานในภาคการ
ศึกษาที่ 2/2562
เม่ือวันศุกรที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 –
16.00 น. ณ หอง
ประชุมแซฟไฟร
107 อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม ศูนยแสดง
สินคาและการประ
ชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี
จ.นนทบุรี  เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาใหแกผูเขา
รวมสัมมนา เพื่อใหผู
เขารวมสัมมนาเห็น
ความสําคัญของการ
ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา และเพื่อสง
เสริมความรวมมือใน
การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตผานการ
ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาระหวางสถาน
ศึกษาและสถาน
ประกอบการ  โดยมี
1) ที่ปรึกษาฝาย
พัฒนาบุคลากร
สมาคมผูผลิตชิ้นสวน
ยานยนตไทย
(TAPMA) (คุณพิ
เชษฐ จันสกุลวิบูลย)
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2) Trainer and
Consultant for
IATF16949, ISO
9001:2015 and
Management
Tools (คุณวิชัย ชื่น
สมบูรณ)  3)
กรรมการบริหาร
สมาคมสหกิจศึกษา
ไทย (คุณทวีศักดิ์
หมัดเนาะ) 4) ผู
อํานวยการศูนยสห
กิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(ผศ. ดร.อาทิตย คูณ
ศรีสุข) 5) รองผู
อํานวยการศูนยสห
กิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(ผศ. ดร.กีรติ สุ
ลักษณ) ใหเกียรติ
เปนวิทยากร การจัด
สัมมนาครั้งนี้มีผูเขา
รวมสัมมนาครั้งนี้
รวมทั้งสิ้นจํานวน 97
คน  ซ่ึงมีผูแทนจาก
สถานประกอบการ
จํานวน 85 คน จาก
สถานประกอบการ
56 แหง ระดับความ
พึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมโดยรวม
ระดับมาก 4.14
สรุปในไตรมาสที่ 1
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไดดําเนินการประชา
สัมพันธเพ่ือสงเสริม
ความรวมมือสหกิจ
ศึกษาแลว
ไตรมาสที่ 1 จํานวน
56 แหง
รวมดําเนินการแลว
จํานวนทั้งสิ้น 56
แหง   เทียบจาก
แผนที่ตั้งไว 50 แหง
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คิดเปนรอยละ 112

ไตรมาส 2  (ระหวาง
1 มกราคม 2563 –
31 มีนาคม 2563)  
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไดดําเนินการประชา
สัมพันธเพ่ือสงเสริม
ความรวมมือสหกิจ
ศึกษาแลว โดยจาก
การจัดหางานสหกิจ
ศึกษาประจําภาค
การศึกษาท่ี 3/2562
(2 มี.ค. 63 – 19
มิ.ย. 63) มีสถาน
ประกอบการใหม
รวมมือจัดสหกิจ
ศึกษาเพิ่มขึ้น
จํานวน 36 แหง
สรุปในไตรมาสที่
1-2 ศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ไดดําเนิน
การประชาสัมพันธ
เพ่ือสงเสริมความ
รวมมือสหกิจศึกษา
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาสที่
1  จํานวน  56 แหง
ไตรมาสที่ 2
จํานวน   36 แหง
รวมดําเนินการแลว
จํานวนทั้งสิ้น 92
แหง   เทียบจาก
แผนที่ตั้งไว 50 แหง
คิดเปนรอยละ 184

ไตรมาส 3  (ระหวาง
1 เมษายน 2563 –
30 มิถุนายน 2563)
เนื่องดวย
สถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 ทําใหไมมีการ
จัดกิจกรรมประชา
สัมพันธเพ่ือสงเสริม
ความรวมมือสหกิจ
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ศึกษา
สรุปในไตรมาสที่
1-3 ศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ไดดําเนิน
การประชาสัมพันธ
เพ่ือสงเสริมความ
รวมมือสหกิจศึกษา
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาสที่
1  จํานวน  56 แหง
ไตรมาสที่ 2
จํานวน   36 แหง
ไตรมาสที่ 3
จํานวน   -  แหง

รวมดําเนินการแลว
จํานวนทั้งสิ้น 92
แหง   เทียบจาก
แผนที่ตั้งไว 50 แหง
คิดเปนรอยละ 184

ไตรมาส 4  (ระหวาง
1 กรกฎาคม 2563
– 30 กันยายน
2563)
เนื่องดวย
สถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 ทําใหไมมีการ
จัดกิจกรรมประชา
สัมพันธเพ่ือสงเสริม
ความรวมมือสหกิจ
ศึกษา
สรุปในไตรมาสที่
1-4 ศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ไดดําเนิน
การประชาสัมพันธ
เพ่ือสงเสริมความ
รวมมือสหกิจศึกษา
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาสที่ 1
จํานวน  56 แหง
ไตรมาสที่ 2
จํานวน   36 แหง
ไตรมาสที่ 3
จํานวน   -  แหง
ไตรมาสที่ 4
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จํานวน   -  แหง
   รวมดําเนินการ
แลวจํานวนทั้งสิ้น
92 แหง   เทียบจาก
แผนที่ตั้งไว 50 แหง
คิดเปนรอยละ 184
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.3.2 การสรา้งระบบที�สนับสนุนการศกึษาในศตวรรษที� 21 (21st Century education support system)
งาน/โครงการ : 0702116 - งานสนับสนุนการใหบ้รกิารดา้นเครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
หน่วยงาน : 3020000 - ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เป้าหมาย : สนับสนุนโครงสรา้งพื�นฐานที�สามารถจัดการเรยีนการสอนเพื�อพัฒนาทกัษะ 21st Century Skills ไดอ้ยา่งเหมาะสม

- ระดบัความสําเร็จของการสนับสนุนการ
ใหบ้รกิารดา้นเครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

คะแนน 5 5 100

ดําเนนิการจัดหา
วสัดปุระจําหอ้ง
ปฏบิตักิารไดค้รบ
ทกุรายการตามคํา
ขอ

ไมม่ี

- ระดบัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร
หอ้งปฏบิตักิาร

ระดบั 4 4.17 104.25 ตามแผนจะประเมนิ
ในไตรมาส 4
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เปาหมาย : สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 21st Century Skills ไดอยางเหมาะสม

- ระดับความสําเร็จของการสนับ
สนุนและพัฒนาดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียน
การสอน

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1 (1
ต.ค. 62- 31 ธ.ค.
62) ศูนยนวัต
กรรมและ
เทคโนโลยีการ
ศึกษาไดประสาน
กับฝายตาง ๆ เพ่ือ
ดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ โดยไดจัด
ซื้อครุภัณฑสนับ
สนุนการปฏิบัติ
งานจํานวน 17
รายการ และผล
การดําเนินงานคิด
เปนรอยละ 18.30

ไตรมาสที่ 2 (1
ม.ค. 63 - 31 มี.ค.
63)
ศูนยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
การศึกษา ได
กําหนดการดําเนิน
งาน ของผลผลิต
รวมทั้งสิ้น 17 ผล
ผลิต โดยมีผลการ
ดําเนินงาน 356
ผลงาน จากเปา
หมายท่ีตั้งไว 765
ผลงาน (คิดเปน
รอยละ 46.54)  

ไตรมาสที่ 3 (1
เมษายน 2563-30
มิถุนายน 2563)

สืบเนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019
(COVID-19) สง
ผลใหผลการ
ดําเนินงานไมเปน
ไปตามเปา
หมาย  

แผนงาน : 1.3.2 การสรางระบบที่สนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century education support system)
งาน/โครงการ : 0702118 - งานสนับสนุนและพัฒนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน
หนวยงาน : 3070000 - ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ศูนยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
การศึกษา ได
กําหนดการดําเนิน
งาน ของผลผลิต
รวมทั้งสิ้น 17 ผล
ผลิต โดยมีผลการ
ดําเนินงาน 531
ผลงาน จากเปา
หมายท่ีตั้งไว 765
ผลงาน (คิดเปน
รอยละ 69.41)  

ไตรมาสที่ 4 (1
กรกฎาคม
2563-30
กันยายน 2563)
ศูนยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
การศึกษา ได
กําหนดการดําเนิน
งาน ของผลผลิต
รวมทั้งสิ้น 17 ผล
ผลิต โดยมีผลการ
ดําเนินงาน 777
ผลงาน จากเปา
หมายท่ีตั้งไว 765
ผลงาน (คิดเปน
รอยละ 101.57)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยคอมพิวเตอร

เปาหมาย : สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 21st Century Skills ไดอยางเหมาะสม

- ระดับความสําเร็จในการสนับ
สนุนการใหบริการระบบโครง
สรางพื้นฐานดานดิจิทัล

คะแนน 5 5 100 ไตรมาส 1 มีการ
ดําเนินการดังนี้
1)วางแผนการจัดเชา
คอมพิวเตอร  อุปกรณ
ระบบเครือขาย
2)จัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของอุปกรณ
คอมพิวเตอร อุปกรณ
เครือขาย
3)จัดสงเรื่องใหพัสดุ
ดําเนินการจัดซื้อ จัด
จาง

ไตรมาส 2
1)อุปกรณระบบเครือ
ขายอยูในระหวางการ
ดําเนินการของสวน
พัสดุ บางสวนไดทํา
สัญญาแลวและอยูใน
ระหวางการสงมอบ
2) เครื่องคอมพิวเตอร
บริษัท ไดสงของและ
พรอมติดตั้งแตติด
ปญหาเกี่ยวกับการปด
สํานักงานชั่วคราว

ไตรมาส 3
1) งานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ไดสง
มอบและติดตั้ง
อุปกรณเครือขายดังนี้
   -  access point
จํานวน 275 ตัว
   -   all flash

มีปญหาเรื่องการ
ปดสํานักงานชั่ว
คราว สาเหตุจาก
การแพรกระจาย
ของไวรัสโคโรนา
2019  ผูรับ
บริการขอเลื่อน
การติดตั้งออกไป
จนกวาสถานการ
จะคลี่คลาย

แจงเลื่อนกําหนด
การติดตั้งออกไป
จนกวาผูรับ
บริการมีความ
พรอมในการรับ
เครื่อง

แผนงาน : 1.3.2 การสรางระบบที่สนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century education support system)
งาน/โครงการ : 0702115 - งานสนับสนุนและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล
หนวยงาน : 3040000 - ศูนยคอมพิวเตอร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

storage
   -  edge switch
   -  data switch
   -  งาน MA ระบบ
เครือขาย
2) งานระบบ
คอมพิวเตอร ไดติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอรเชา
จํานวน 3 เครื่อง ให
กับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเสร็จเรียบรอย
แลว และมีเครื่อง
คอมพิวเตอรรอจัดสรร
เม่ือมีการรับอาจารย
ใหม จํานวน 20
เครื่อง
3) การแกไขปญหา
การใชงานอุปกรณ
คอมพิวเตอร ปรับปรุง
สัญญาณเครือขายไร
สาย Wifi อยางตอ
เนื่อง เพื่อใหมีการใช
งานอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดแก
   -  3 เม.ย.63
ดําเนินการติดตั้ง
อุปกรณกระจาย
สัญญาณอินเตอรเน็ต
ไรสายจํานวน 7 ตัว
แลวเสร็จพรอมใชงาน
ที่อาคารหอพัก 17A-B
ที่จัดตั้งเปนศูนยเฝา
ระวังผูติดเช้ือไวรัส
Covid 19
   -  18 เม.ย.63 ไฟ
ดับบริเวณหอพัก
S14A ทําให access
point ไดรับความเสีย
หายจํานวน 19 ตัว
(ระบบเชา 8 ตัว
ครุภัณฑศูนยคอม 11
ตัว) นําอุปกรณเปลี่ยน
ทดแทนเรียบรอยแลว
   -  25-29 พ.ค.63
ติดตั้ง access point
275 บริเวณ S7-12
,S14, S15, อาคาร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เรียนรวม 2 ตาม
โครงการพัฒนาโครง
สรางพื้นฐานระบบ
เครือขาย (Digital IT
Infrastructure)
ไตรมาส 4

- จํานวนรายวิชาท่ีใชหองปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร สําหรับการ
เรียนการสอน

รายวิชา 95 166 174.74 ไตรมาส 1  
มีรายวิชาใชหอง
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรสําหรับ
การเรียนการสอน
จํานวน 61 รายวิชา
ดังนี้
- lab 1-8 จํานวน 31
รายวิชา
- lab 9-11 จํานวน
17 รายวืชา
- lab 12-13 จํานวน
13 รายวิชา
ไตรมาส 2
มีรายวิชาใชหอง
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรสําหรับ
การเรียนการสอน
จํานวน 61 รายวิชา
ดังนี้
- lab 1-8 จํานวน 31
รายวิชา
- lab 9-11 จํานวน
17 รายวืชา
- lab 12-13 จํานวน
5 รายวิชา

ไตรมาสที่ 3
มีรายวิชาใชหอง
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรสําหรับ
การเรียนการสอน
จํานวน 11 รายวิชา
ดังนี้
- lab 1-8 จํานวน 6
รายวิชา
- lab 9-11 จํานวน 4
รายวิชา
- lab 12-13 จํานวน
1 รายวิชา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ไตรมาสที่ 4
มีรายวิชาใชหอง
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรสําหรับ
การเรียนการสอน
จํานวน 11 รายวิชา
ดังนี้
- lab 1-8 จํานวน 26
รายวิชา
- lab 9-11 จํานวน
16 รายวิชา
- lab 12-13 จํานวน
9 รายวิชา

- ระดับความพึงพอใจตอการ
สนับสนุนการใหบริการระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล

ระดับ 4 4.08 102 สรุปผลแบบประเมิน
ความพึงพอใจผูใช
บริการงานบริการของ
ศูนยคอมพิวเตอร
(รวมบริการประสาน
ภารกิจ)  ไดดังนี้ ผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของในการ
ขอใหบริการ จํานวน
164 คน มีความคิด
เห็นระดับมากขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 81.34
โดยมีคาเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นใน
ภาพรวมทุกขอคือ
4.26

สรุปผลแบบประเมิน
ความพึงพอใจผูใช
บริการงานบริการของ
ศูนยคอมพิวเตอร ได
ดังนี้ ผูท่ีมีสวนเกี่ยว
ของในการประเมิน
ความพึงพอใจ คือนัก
เรียน นักศึกษา
จํานวน 1,394 คน มี
ความคิดเห็นระดับ
มากขึ้นไปคิดเปนรอย
ละ 69.43 โดยมีคา
เฉลี่ยระดับความคิด
เห็นในภาพรวมทุกขอ
คือ 3.90
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

โดยสรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
ศูนยคอมพิวเตอร  มี
คาเทากับ 4.08
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนสงเสริมวิชาการ

เปาหมาย : สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 21st Century Skills ไดอยางเหมาะสม

- ระดับความสําเร็จของการสนับ
สนุนและสงเสริมวิชาการ

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1
- สวนสงเสริม
วิชาการ ไดมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําป
2563 ตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จแบบ
Milestone โดย
แผนดังกลาวได
บันทึกอยูในระบบ
PBM (Project-
Based
Management)
ของมหาวิทยาลัย
แลว

ไตรมาสที่ 2
- สวนสงเสริม
วิชาการไดมีการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
และรายงานผล
การดําเนินงานใน
ระบบ PBM อยาง
ตอเนื่อง

ไตรมาสที่ 4
-ผลงานดําเนิน
งาน สวนใหญ
สามารถดําเนิน
การไดตามแผน
งานท่ีกําหนด แต
แผนการใชงบ
ประมาณยังไมเปน
ไปตามแผน

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701127 - งานสนับสนุนและสงเสริมวิชาการ
หนวยงาน : 0020100 - สวนสงเสริมวิชาการ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ

ระดับ 4 3.87 96.75 ผลประเมินความ
พึงพอใจ อยูใน
ระดับมาก  (ผล
ประเมินเฉลี่ย
3.87)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเปนแหลงการเรียนรูและพักอาศัยไดอยางเหมาะสม มีการจัดสรรการใชพ้ืนที่ไดอยาง
เหมาะสม

- ระดับความสําเร็จของการกอสราง
อาคารเทคโนโลยีดิจิตอล

คะแนน 5 5 100 สงมอบงานงวดที่
1 จํานวนเงิน
23,450,000 บาท
เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงาน
- ปรับพื้นท่ี –
สํารวจวางแนว -
ปกผังบริเวณ -ดิน
ขุด - ดินถม ทั้ง
หมดแลวเสร็จ
- งานเสาเข็มเจาะ
แลวเสร็จ
- งานฐานราก
คสล. แลวเสร็จ
- งานหลอเสา
ตอมอ คสล. แลว
เสร็จ
คาใชจายพิเศษ
- งานเจาะสํารวจ
ดิน ทั้งหมดแลว
เสร็จ
- งานทดสอบ
ความสมบูรณของ
เสาเข็มเจาะ แลว
เสร็จ 80%
- งานทดสอบ
STATICS LOAD
TEST ทั้งหมดแลว
เสร็จ
หรือผลงานกอ
สรางแลวเสร็จสะ
สมไมมนอยกวา
รอยละ 5.50%

แผนงาน : 1.3.4 การสรางระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมในการสนับสนุนที่เปนเลิศ (Excellent supporting ecosystem and
environment)

งาน/โครงการ : 0704025 - โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานเทคโนโลยีดิจิทัล
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.3.3 การเป็นมหาวทิยาลยัชั �นนําในการตอบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศ (Leading university-country demand driven)
งาน/โครงการ : 0703128 - โครงการจัดทําแผนยทุธศาสตรง์านวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
หน่วยงาน : 0020100 - สว่นสง่เสรมิวชิาการ

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นสง่เสรมิวชิาการ
เป้าหมาย : ยทุธศาสตรเ์พื�อการพัฒนาการจัดการศกึษาของมหาวทิยาลยั

- ระดบัความสําเร็จของในการจัดทําแผน
ยทุธศาสตรเ์พื�อพัฒนาการจัดการศกึษา
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

คะแนน 5 3 60

รับนโยบายจาก
มหาวทิยาลยั  เมื�อ
วนัที� 12 ธนัวาคม
2562 โดยมกีาร
ประชมุคณาจารยใ์ห ้
รับทราบเรื�องการ
จัดการเรยีนการสอน

- ขอ้มลูเชงิลกึที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนนิ
งานทางวชิาการของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนารี

รอ้ยละ 100

- แผนยทุธศาสตรเ์พื�อพัฒนาการจัดการ
ศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

รอ้ยละ 100

- ผูเ้ขา้รว่มการประชมุไดรั้บความรูแ้ละ
ประสบการณท์ี�เป็นประโยชน์ และมคีวาม
พงึพอใจในการเขา้รว่มการประชมุ ไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 75

รอ้ยละ 100
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.3.2 การสรา้งระบบที�สนับสนุนการศกึษาในศตวรรษที� 21 (21st Century education support system)
งาน/โครงการ : 0702015 - โครงการจัดหาและตดิตั �งครภุณัฑเ์พื�อการเรยีนการสอนชั �นคลนิกิทนัตกรรม (งบแผน่ดนิ)
หน่วยงาน : 3020000 - ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เป้าหมาย : สนับสนุนโครงสรา้งพื�นฐานที�สามารถจัดการเรยีนการสอนเพื�อพัฒนาทกัษะ 21st Century Skills ไดอ้ยา่งเหมาะสม

- ระดบัความสําเร็จของการจัดหาและตดิ
ตั �งครภุณัฑเ์พื�อการเรยีนการสอนชั �น
คลนิกิ ทนัตกรรม

คะแนน 5 5 100

ดําเนนิการตรวจรับ
ครภุณัฑท์นัตกรรม
ชั �นคลนิกิทนัตกรรม
ประจําศนูยส์ขุภาพ
ชอ่งปาก

- รอ้ยละความสําเร็จของการประเมนิความ
พรอ้มดา้นหอ้งปฏบิตักิารของหลกัสตูร
ทนัตแพทยศาสตร์

รอ้ยละ 100 100 100

สามารถใชง้านได ้
ทนัตามเวลาที�
กําหนดและสามารถ
รองรับการตรวจของ
ทนัตแพทยสภาเมื�อ
วนัที� 25 กนัยายนที�
ผา่นมา

- -
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

- ระดับความสําเร็จของการเตรียม
ความพรอมในการจัดการศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1  มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อชี้วัด
ระดับความสําเร็จ  
                  
จํานวน   9  
รายการ  มีผูเขารวม
กิจกรรม
                  
จํานวน  271  คน

      1. ประชุมการ
จัดการเรียนการสอน
พัฒนาเรือขายโรง
พยาบาลแหลงฝก
และวางแผนการ
ดําเนินงานชั้นคลินิก
ในวันที่ 2 ตุลาคม
2562 เวลา
08.30-16.30 น. ณ
อาคารสิริธรวิศว
พัฒน ผูเขารวม
กิจกรรมเปนอาจารย
ทันตแพทยในเขต
นครชัยบุรินทร
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 56 คน
       2. ประชุม
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนชันปท่ี
5และ6 ประจําปการ
ศึกษา 2562 ในวันที่
2 ต.ค.62 ณ อาคาร
สิริธรวิศว
พัฒน  มทส. ผูเขา
รวมกิจกรรมเปน

ไตรมาสที่ 3  มี
การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทํา
งาน
เนื่องจากมี
สถานการณการ
ระบาดของโคโร
นาไวรัส ทําใหขั้น
ตอนการทํางาน
ลาชาออกไป

ไตรมาสที่ 4 ผล
กระทบจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 ทําใหแผน
งานและแผนเงิน
ไมสอดคลองกัน

ปรับรูปแบบการ
ทํางานเปนออ
นไลน เกือบทั้ง
หมดแตเอกสาร
ดานการเงินลาชา
เนื่องจากไม
สามารถทํางาน
ออนไลนได

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102132 - โครงการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
หนวยงาน : 1090000 - สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

อาจารยทันตแพทยที่
อยูในเขตนครชัย
บุรินทร จํานวนผูเขา
รวมกิจกรรม 40 คน
        3. นิเทศงาน
นักศึกษาชั้นคลินิก
ชั้นป 5 และประชุม
หารือการจัดการ
เรียนการสอนรวมกับ
แหลงฝก ณ โรง
พยาบาลภูเขียวเฉลิม
พระเกียรติ จ.ชัยภูมิ
ในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2562 ผู
เขารวมกิจกรรม
จํานวน 23 คน
           4. นิเทศ
งานนักศึกษาชั้น
คลินิก นักศึกษาชั้นป
5 และประชุมหารือ
การจัดการเรียน
การสอน ณ โรง
พยาบาลบุรีรัมย
จ.บุรีรัมย ในวันท่ี 22
พ.ย.62 ผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 15
คน
           5. นิเทศ
งานนักศึกษาชั้น
คลินิก นักศึกษาชั้นป
5 และประชุมหารือ
การจัดการเรียน
การสอน ณ โรง
พยาบาลชัยภูมิ  จ
.ชัยภูมิ  ในวันที่ 19
พ.ย.62 ผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 15
คน
           6. นิเทศ
งานนักศึกษาชั้น
คลินิก และประชุม
หารือการจัดการ
เรียนการสอนรวมกับ
แหลงฝก ณ โรง
พยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
ประจําปการศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

2562 ในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2562 ผู
เขารวมกิจกรรม
จํานวน 22 คน
             7. นิเทศ
งานนักศึกษา และ
ประชุมหารือการ
จัดการเรียนการสอน
รวมกับแหลงฝก ใน
วันท่ี 22 พย.62 ณ
โรงพยาบาลบุรีรัมย
จ.บุรีรัมย ผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 13
คน
             8. อบรม
การจัดทํา มคอ.7
และประเมินคุณภาพ
การศึกษาในรายวิชา
เฉพาะดานทันต
แพทยศาสตร  ในวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2562
ณ หองประชุมสํานัก
วิชาทันตแพทย
ศาสตร อาคาร
วิชาการ 1 มีผูเขา
รวมกิจกรรม จํานวน
25 คน
               9.
ประชุมสัมมนานอก
สถานท่ีรวมกับโรง
พยาบาลแหลงฝก ใน
ระหวางวันที่ 16-17
ธ.ค.62 ณ  โรงแรม
Balios Resort
Khaoyai อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา
กิจกรรมจัดเพื่อวาง
แผนรวมกับแหลงฝก
สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนป 5
และ แหลงฝกนัก
ศึกษาทันตแพทยชั้น
ป 6 ผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 62
คน
          
ไตรมาสที่ 2  มีการ
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จัดกิจกรรมเพื่อชี้วัด
ความสําเร็จ จํานวน
                   10
กิจกรรม มีผูเขรวม
กิจกรรมท้ังส้ิน 271
คน

            1. นัก
ศึกษาเดินทางเขา
รวมกิจกรรมเปดบาน
ทันตแพทย 13
สถาบัน DENT
OPEN HOUSE ใน
วันท่ี 7-10
กุมภาพันธ 2563 ณ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม จ.เชียงใหม
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 42 คน
            2. ประชุม
การจัดการเรียนการ
สอนช้ันคลินิกรวมกับ
โรงพยาบาลแหลงฝก
และอบรมช้ีแจงการ
ปรับปรุงคูมือ Table
of Specification
(TOS) ในวันที่ 7
ก.พ.63 ณ อาคารสิ
รินธรวิศวพัฒน ช้ัน 5
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรผูเขา
รวมกิจกรรม 63 คน
            3. นิเทศ
งานนักศึกษาชั้น
คลินิก และประชุม
หารือการจัดการ
เรียนการสอนรวมกับ
แหลงฝก ณ โรง
พยาบาลภูเขียวเฉลิม
พระเกียรติ จ.ชัยภูมิ
ในวันที่ 21 มกราคม
2563 ผูเขารวม
กิจกรรมจํานวน 23
คน
            4. ประชุม
สัมมนา ""จัดทํา
มคอ.3และมคอ.4 ใน
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รายวิชาทฤษฎีและ
ปฏิบัติการของนัก
ศึกษาชั้นปที่ 6 หลัก
สูตรทันตแพทย
ศาสตร ในวันที่ 18
กุมภาพันธ 2563 ณ
หองประชุมสํานัก
วิชาทันตแพทย
ศาสตร มทส.ผูเขา
รวมกิจกรรมจํานวน
20 คน
            5. จัดทํา
มคอ.3 และมคอ.4
ในรายวิชาทฤษฎี
และปฏิบัติการ ของ
หลักสูตรทันตแพทย
ศาสตร และขอ
อนุมัติคาใชจาย ใน
วันท่ี 25 ก.พ.63 ณ
หองประชุมชั้น 2
อาคารสิรินธรทันต
พัฒน โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย ผูเขา
รวมกิจกรรมจํานวน
15 คน
            6. เยี่ยม
แหลงฝกนักศึกษาชั้น
คลินิก ณ โรง
พยาบาลแหลงในวัน
ที่ 3 มี.ค.63  ณ โรง
พยาบาลสูงเนิน
จ.นครราชสีมา ผูเขา
รวมกิจกรรมจํานวน
12 คน
             7.
กิจกรรมสรรหาและ
ดึงดูดคณาจารยทันต
แพทยศาสตร ผูมี
ศักยภาพสูง -
โครงการ open
house ในวันที่ 5
มีนาคม 2563 ณ
อาคารสิรินธรวิ
สวพัฒน และศูนย
สุขภาพชองปาก ผู
เขารวมกิจกรรม
จํานวน 6 คน
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             8. นิเทศ
งานนักศึกษาชั้น
คลินิก และประชุม
หารือการเรียนการ
สอนรวมกับแหลงฝก
ณ  โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ประจําปการศึกษา
2562 (เดือนมีนาคม
2563) ในวันที่ 17
มีนาคม 2563 ผูเขา
รวมกิจกรรม 15 คน
             9. นิเทศ
งานนักศึกษาชั้ร
คลินิก และประชุม
หารือ ในวันที่ 19
มี.ค.2563 ณ โรง
พยาบาลชัยภูมิ ผูเขา
รวมกิจกรรม จํานวน
23 คน
             10.
ประชุมหารือการ
จัดการเรียนการสอน
ชั้นคลินิก ครั้งที่
2/2563 ในวันที่ 13
มี.ค.63 เวลา 10.00
น. เปนตนไป ณ หอง
ประชุม สํานักวิชา
ทันตแพทย
ศาสตร  มทส.ผูเขา
รวมกิจกรรม จํานวน
10 คน

ไตรมาสที่  3  
                 เนื่อง
จากไตรมาสที่ 3 มี
การแพรระบาด
ของ       เชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (covid
19) จึงมีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ผาน
ระบบออนไลน เกือบ
ทั้งหมด โดยมีดําเนิน
กิจกรรม จํานวน 3
กิจกรรม มีผูเขารวม
กิจกรรมจํานวน 127
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คน
          1. ประชุม
การนําเสนอ มคอ.
และ Tutor guide
ผานระบบ zoom
ในวันที่ 2 เม.ย.63
           2. ประชม
การจัดการเรียนการ
สอนช้ันคลินิก ในวัน
ที่ 28 เมษายน 2563
ผานระบบ zoom
            3.  ประชุม
หารือมาตรการควบ
คุมความปลอดภัย
หลังการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 สําหรับ
บุคลากรทางทันต
กรรม ในวันท่ี 14
พ.ค.63 ณ หอง
ประชุมศูนยสุขภาพ
ชองปาก โรง
พยาบาล มทส.
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 24 คน
และผานระบบ
zoom
          4. ประชุม
คระกรรมการชั้น
คลินิกครั้งท่ี 3/2563
ในวันที่ 22
พฤษภาคม 2563
ผานระบบ zoom
          5. โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการปฏิบัติงาน
และใหบริการใน
คลินิกทันตกรรม
สําหรับนักศึกษา ใน
วันท่ี 13 มิถุนายน
2563เวลา
10.00-16.00 น.  ณ
ศูนยสงเสริมสุขภาพ
ชองปาก โรง
พยาบาล มทส.
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 74 คน
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และผานระบบ
zoom
         6.  อบรม
อาจารยใหม ในวันที่
11 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00-16.30
ณ หองประชุมสํานัก
วิชาทันตแพทย
ศาสตร อาคารสิริธร
วิทยรักษ (F12)
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 29 คน
และผานระบบ
zoom
         7. ประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่
1/2563 ในวันที่ 12
มิถุนายน 2563 ณ
สํานักวิชาทันตแพทย
ศาสตร และ ผาน
ระบบ zoom

ไตรมาสที่ 4
        1.กิจกรรม
Transformative
Learning และวิชา
ชนบทศึกษาทางการ
แพทย สําหรับครู
ทันตแพทย ในวันที่
1 กรกฏาคม 2563
เวลา 09.00-12.00
น. ณ หองประชุม
สํานักวิชาทันตแพทย
ศาสตร จํานวนผูเขา
รวมประชุม 20 คน
        2. โครงการ
และอนุมัติคาใชจาย
“โครงการสัมมนา
พัฒนาคูมือปฏิบัติ
การคลินิกและปรับ
ปรุงมาตรฐาน
อาจารยผูคุมคลินิก
ชั้นคลินิกป 5 ราย
วิชา 902502 คลินิก
สุขภาพชองปาก 1:
สุขภาพชองปาก
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สําหรับเด็ก” ในวันที่
13 กรกฎาคม 2563
       3. ประชุม
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนช้ัน
คลินิกรวมกับแหลง
ฝก ครั้ง 3/2563 ใน
วันท่ี 17 กรกฎาคม
2563 เวลา 12.00
น. เปนตนไป ณ หอ
ประชุมประสาท สืบ
คา อาคารสิรินธร
วิศวพัฒน  มทส.
       4. โครงการ
เตรียมความพรอม
นักศึกษาทันตแพทย
นักศึกษาแพทยใหม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(MED&DENT SUT)
ประจําปการศึกษา
2563 ในวันที่ 29
กรกฎาคม 2563 ณ
ศูนยสุขภาพชองปาก
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย มทส.
       5. นิเทศงาน
นักศึกษาชั้นคลินิก
และประชุมหารือ
การจัดการเรียนการ
สอนรมกับแหลงฝก
ในวันที่ 31
กค.63  ณ โรง
พยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
       6. นิเทศงาน
โรงพยาบาลแหลงฝก
และประชุมหารือ
การจัดการเรียน
การสอน ในวันที่ 31
กรกฎาคม 2563 ณ
โรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ
จ.ชัยภูมิ
       7. นิเทศงาน
นักศึกษาชั้นคลินิก
และประชุมหารือ
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การจัดการเรียนการ
สอนรวมกับแหลงฝก
ในวันที่ 5 สิงหาคม
2563 ณ โรง
พยาบาลสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
       8. นิเทศงาน
นักศึกษาชั้นคลินิก
และประชุมหารือ
การจัดการเรียนการ
สอนช้ันคลินิก ในวัน
ที่ 11 สิงหาคม
2563 ณ โรง
พยาบาลสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
       9. กิจกรรม
สัมมนาในหัวขอ
"งานวิจัยที่นาสนใจ"
ในวันที่ 26 สิงหาคม
2563 ณ หองประชุม
สํานักวิชาทันตแพทย
ศาสตร อาคารเทพ
รัตนวิทยรักษ มทส.
       10. โครงการ
อบรม "ความรูพื้น
ฐานสําหรับนักศึกษา
New track ดานเวช
ศาสรครอบครัวและ
ชุมชนและดาน
ชนบทศึกษาทางการ
แพทยในวันท่ี 30
สิงหาคม 2563 ณ
หอง F11-503A
       11.โครงการ
ประชุมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ชั้นคลินิกรวมกับโรง
พยาบาลแหลงฝก ใน
วัน 9 กย.63 ณ โรง
พยาบาลปากชอง
นานา อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา
       12. การตรวจ
ประเมินสถาบันเพื่อ
รับรองหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต
วันท่ี 24-25 ก.ย. 63
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ณ มทส.
       13. ประชุม
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนช้ัน
คลินิกรวมกับโรง
พยาบาลแหลงฝก ใน
วันท่ี 10 กันยายน
2563 ณ โรง
พยาบาลโชคชัย
จ.นครราชสีมา
      14. ประชุม
สัมมนาประจําป
และบรรยายพิเศษ
ในระหวางวันที่
15-16 กันยายน
2563 ณ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
      15. โครงการ
ประชุมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ชั้นคลินิกรวมกับโรง
พยาบาลแหลงฝก
รายวิชา 901602
คลินิกสุขภาพชอง
ปาก 3: โรงพยาบาล
ชุมชน ในวันท่ี
22-23 กันยายน
2563 ณ โรง
พยาบาลรอยเอ็ด
จ.รอยเอ็ด
     16. กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ทันแพทย ชั้นปท่ี 6
ประจําปการศึกษา
2563 ในวันที่ 21
ก.ย. 63 ณ หอง F11
502A
      

- นักศึกษาทันตแพทยสอบผาน
การประเมินความรู
(Comprehensive)

รอยละ 90 90 100 ไตรมาสที่ 1 ยังไม
ดําเนินกิจกรรม

ไตรมาสที่ 2
                -  ยังไม
ดําเนินการ

ไตรมาสที่ 3
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                -  อยู
ระหวางเตรียมการ
สอบในไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 4
               - ดําเนิน
การสอบเมื่อวันที่
13-14 กรกฏาคม
                  2563
ณ หอง F11-502A
อาคารสิรินธรวิศว
                 พัฒน
ชั้น 5 จํานวนผูเขา
สอบ 37 คน สอบไม
                 ผาน 1
คน (ตองเขาสอบจน
กวาจะผาน)

- ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (National License)ครั้ง
แรก

รอยละ 90 90 100 ไตรมาสที่ 1  
           อยูระหวาง
จัดทําโครงการ
เตรียมความพรอมใน
การสอบประเมิน
ความรูความสามารถ
โดยดําเนินการจิ
กรรมระหวางวันท่ี 7
พฤศจิกายน 2562
ถึง วันที่ 15
มกราคม 2563

ไตรมาสที่ 2
            จัดการ
สอบใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (
National License)
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี
12-13 มกราคม
2563
มีนักศึกษาเขารวม
สอบจํานวน 37 คน
สอบผานจํานวน 35
คน สอบไมผาน
จํานวน 2 คน  คิด
เปนรอยละ 85.13
ของจํานวนนักศึกษา
ที่เขารับการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (
National License)
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ไตรมาสที่  3  
               นัก
ศึกษาที่สอบใบ
ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม       (
National License)
ไมผาน จํานวน 2 คน
เตรียมเขาสอบในวัน
ที่ 15-16 สิงหาคม
2563
ไตรมาสที่ 4
               นัก
ศึกษาที่สอบใบ
ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม       (
National License)
ไมผาน 2 คน เขารับ
การสอบเมื่อวันที่
15-16 สิงหาคม
2563  ผลการสอบ
ผาน 1 คน ไมผาน 1
คน (ตองรอเขาสอบ
อีกครั้งในปการศึกษา
2564)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701090 - โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหนวยงานใหไดมาตรฐาน
หนวยงาน : 1070000 - สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- *ปรับหลักสูตรใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
(ความสําเร็จรอยละ 50)

รอยละ 30 62 206.67 ไตรมาสที่ 2
ประกอบไปดวย
1. พัฒนาหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร
(หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2563)
2. พัฒนาหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร
(หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2563) กลุม
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่อง
กล สาขาวิชาวิศว
กรมการผลิต และ
สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร
3. พัฒนาหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชา

เนื่องจากปญหา
การแผระบาด
ไวรัส Covid_19
และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ ให
จัดการเเรียนการ
สอนแบบออนไลน
ตั้งแตวันท่ี 23
มีนาคม 2563 ซ่ึง
อยูในภาคการ
ศึกษาที่ 3/2562
ทําใหไมสามารถ
จัดกิจกรรมใหเปน
ไปตามแผนที่ตั้งไว
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วิศวกรรมศาสตร
(หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2563) กลุม
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชาวิศวกรม
อิเล็กทรอนิกส
และสาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร
4. พัฒนาหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร
(หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2563) กลุม
สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ
5. พัฒนาหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร
(หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2563) กลุม
สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรม
ขนสง และ
เทคโนโลยีธรณี
6. พัฒนาหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร
(หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2563) กลุม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี
สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวด
ลอม และสาขา
วิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
ไตรมาสที่ 3
3.1 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ.
2563)  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่อง
กลและระบบ
กระบวนการ
3.2 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ.
2563)  สาขาวิชา
วิศวกรรมโทร
คมนาคมและ
คอมพิวเตอร
3.3 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2563)
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
3.4 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2563)
สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ขน
สง และทรัพยากร
ธรณี
3.5 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ.
2563)  สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ
3.6 หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ.
2563)  สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบ
อุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดลอม
ไตรมาสที่ 4
คณะอนุกรรมการ
รับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
วิศวกรรรมศาสตร
(TABEE) พิจารณา
รายงานผลการ
ประเมินตนเอง
ของสถาบันการ
ศึกษาของสภา
วิศวกรจํานวน
2หลักสูตรดังนี้
1. หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
2. หลัก

300



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต
อัตโนมัติและหุน
ยนต

- *หลักสูตรของ มทส. มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

รอยละ 50 50 100 ไตรมาสที่ 2
ประกอบไปดวย
1. พัฒนาหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร
(หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2563)
2. พัฒนาหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร
(หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2563) กลุม
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่อง
กล สาขาวิชาวิศว
กรมการผลิต และ
สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร
3. พัฒนาหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร
(หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2563) กลุม
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชาวิศวกรม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

อิเล็กทรอนิกส
และสาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร
4. พัฒนาหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร
(หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2563) กลุม
สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ
5. พัฒนาหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร
(หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2563) กลุม
สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรม
ขนสง และ
เทคโนโลยีธรณี
6. พัฒนาหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
และหลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร
(หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2563) กลุม
สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี
สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวด
ลอม และสาขา
วิชาวิศวกรรม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

อุตสาหการ
ดําเนินการตาม
มาตรฐานเรียบ
รอยแลว 50%

- *หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภา
วิชาชีพ

หลักสูตร 5 5 100 ไตรมาสที่ 1
รายงานไตรมาสท่ี
2
1. หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่อง
กล (หลักสูตรปรับ
ปรุง พ.ศ.2556)
2. หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรมยาน
ยนต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2559) 3. หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรม
อากาศยาน (หลัก
สูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559)

ไตรมาสที่ 3
เนื่องจากสถานกา
ณ COVID-19 ทํา
ใหเกิดปญหาการ
ลาชาในดําเนิน
กิจกรรม  จะ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานอีกครั้ง
ในไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4
คณะอนุกรรมการ
รับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
วิศวกรรรมศาสตร
(TABEE) พิจารณา
รายงานผลการ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ประเมินตนเอง
ของสถาบันการ
ศึกษาของสภา
วิศวกรจํานวน
2หลักสูตรดังนี้
1. หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
2. หลัก
สูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต
อัตโนมัติและหุน
ยนต
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบคุณภาพการใหบริการสวน
อาคารสถานท่ี

คะแนน 5 5 100 1. มีการแตงตั้ง
คณะทํางานฯ
2. มีการประชุม
คณะทํางานเพื่อ
กําหนดแนวทาง
และวางแผน
ดําเนินงาน
3. มีการจัดอบรม
ใหความรู
    - ศึกษาดูงาน
ศูนยบริการการ
ศึกษา
    - กิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรูฯ
4. มีการจัดทํา
(ราง) คูมือ
คุณภาพการให
บริการ สวน
อาคารสถานท่ี
เพ่ือเตรียมการขอ
รับรองในปตอไป
5. เสนอขอความ
เห็นจากผูบริหาร
เรียบรอยแลว

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701090 - โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหนวยงานใหไดมาตรฐาน
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- หลักสูตรของ มทส. ท่ีพัฒนา/ปรับ
ปรุงในรูปแบบ Modular

หลักสูตร 1 1 100 เจาของโครงการ
รศ.ดร.พรรณลดา
อยูในระหวางการ
เตรียมการ

ไตรมาส 3
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19 ทําให
ไดเลื่อนการปรับ
ปรุงหลักสูตรไปใน
ไตรมาส 4

ไตรมาส 4
ไดพัฒนาหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร พ.ศ.
2563 หลักสูตร
สัมฤทธิบัตรการ
สรางผูประกอบ
การเพื่อการผลิต
อาหารและเครื่อง
ดื่มสําหรับผูสูงวัย
ผานความเห็น
ชอบจากคณะ
กรรมการประจํา
สํานักวิชาฯ ใน
การประชุมครั้งที่
12/2563 เม่ือวัน
ที่ 29 ก.ย. 2563

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701090 - โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหนวยงานใหไดมาตรฐาน
หนวยงาน : 1030000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาแพทยศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- *จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐานสากล

หลักสูตร 1 1 100 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุงลาสุด พ.ศ.
2562) ผานเกณฑมาตรฐาน
สากล TMC.WFME.BME
Standard (2017) โดยแพทย
สภารับรองหลักสูตรฯ เมื่อวัน
ที่ 12 กันยายน 2562
(รับรองมาตรฐานถึงวันท่ี 18
สิงหาคม 2567)

- *หลักสูตรไดรับการรับรอง
จากสภาวิชาชีพ

หลักสูตร 1 1 100 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ไดรับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตรตาม
มาตรฐานสากล
TMC.WFME.BME.Standard
(2017)  : ตามมติกก.บริหาร
สมพ.ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 19
สิงหาคม 2562
แพทยสภารับรองตามมติการ
ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันท่ี
12 กันยายน 2562 (รับรอง
ถึง 18 สิงหาคม 2567)

- *ปรับหลักสูตรใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น (ความ
สําเร็จรอยละ 50)

รอยละ 50 50 100 ตามที่ หลักสูตรฯ ฉบับปรับ
ปรุง พ.ศ. 2562 ไดมีการปรับ
หลักสูตรใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
และไดรับการรับรองตาม
เกณฑมาตรฐานสากล WFME
+ ปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับ
สถานการณในชวงวิกฤติ
COVID-19 (มี.ต.-พ.ค.63)
และตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพ

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701090 - โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหนวยงานใหไดมาตรฐาน
หนวยงาน : 1060000 - สํานักวิชาแพทยศาสตร

308



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิทยาศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และบริหารจัดการหลักสูตรของ
มทส. ใหมีมาตรฐานสากล

คะแนน 0 0 0 1. สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร ไมมีหลัก
สูตรดังกลาว
2. ในป งปม.
2563 สวว.ยังไมมี
การดําเนินการดัง
กลาว
3. เลื่อนการ
ดําเนินงานไปเปน
ปงบประมาณ
2564

1. เลื่อนการ
ดําเนินงานไปเปน
ปงบประมาณ
2564

- หลักสูตรของ มทส. ท่ีพัฒนา/ปรับ
ปรุงในรูปแบบ Modular

หลักสูตร 0 0 0 1. สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร ไมมีหลัก
สูตรดังกลาว
2. ในป งปม.
2563 สวว.ยังไมมี
การดําเนินการดัง
กลาว
3. เลื่อนแผนการ
ดําเนินงานไปเปน
ปงบประมาณ
2564

1. เลื่อนแผนการ
ดําเนินงานไปเปน
ปงบประมาณ
2564

- หลักสูตรของ มทส. มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

หลักสูตร 0 0 0 1. สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร ไมมีหลัก
สูตรดังกลาว
2. ในป งปม.
2563 สวว.ยังไมมี
การดําเนินการดัง
กลาว
3. เลื่อนการ
ดําเนินงานไปเปน
ปงบประมาณ
2564

1. เลื่อนการ
ดําเนินงานไปเปน
ปงบประมาณ
2564

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701090 - โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหนวยงานใหไดมาตรฐาน
หนวยงาน : 1010000 - สํานักวิชาวิทยาศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภา
วิชาชีพ

หลักสูตร 0 0 0 1. สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร ไมมีหลัก
สูตรดังกลาว
2. ในป งปม.
2563 สวว.ยังไมมี
การดําเนินการดัง
กลาว
3. เลื่อนการ
ดําเนินงานไปเปน
ปงบประมาณ
2564

1. เลื่อนการ
ดําเนินงานไปเปน
ปงบประมาณ
2564

- *หลักสูตรของ มทส. มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

รอยละ 0 0 0 1. สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร ไมมีหลัก
สูตรดังกลาว
2. ในป งปม.
2563 สวว.ยังไมมี
การดําเนินการดัง
กลาว

- *จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานสากล

หลักสูตร 1 0 0 1. สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร ไมมีหลัก
สูตรดังกลาว
2. ในป งปม.
2563 สวว.ยังไมมี
การดําเนินการดัง
กลาว
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สถานกีฬาและสุขภาพ

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- *ปรับหลักสูตรใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
(ความสําเร็จรอยละ 50)

รอยละ 0

- *หลักสูตรของ มทส. มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

รอยละ 0 25 0 จัดเตรียมความ
พรอม สํารวจ
ความตองการ
ประชุมคณะทํา
งาน

เนื่องจากเกิด
ภาวะโรคโควิด
ระบาด จึงไม
สามารถดําเนิน
การจัดกิจกรรม
ตามแผนได ดัง
นั้น จึงขอคืนเงิน
ในการจัดกิจกรรม
ดังกลาวใหกับ
มหาวิทยาลัย

- *หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภา
วิชาชีพ

หลักสูตร 0

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลหลักสูตร

ระดับ 0

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701090 - โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหนวยงานใหไดมาตรฐาน
หนวยงาน : 0021100 - สถานกีฬาและสุขภาพ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนสงเสริมวิชาการ

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาและบริหาร
จัดการหลักสูตรของ มทส.
ใหมีมาตรฐานสากล

คะแนน 5 5 100 มีการประชุมคณะทํา
งานบริหารจัดการหลักสูตร
มทส. เพ่ือจัดทําระบบฐาน
ขอมูลเพ่ือการพัฒนาหลัก
สูตร  

- จํานวนหลักสูตรของ
มทส. ท่ีพัฒนา/ปรับปรุง
ในรูปแบบ Modular

หลักสูตร 16 16 100 ไดมีการพัฒนาหลักสูตรของ
มทส. ใหมีรูปแบบ modular
ซึ่งขณะนี้ หลักสูตรของ มทส.
ไดปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ในรูปแบบ Modular
ตามนโยบายของ มทส.

- หลักสูตรของ มทส. มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สากล

หลักสูตร 6 1 16.67 มีหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง
จาก WFME

- หลักสูตรไดรับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ

หลักสูตร 16

- รอยละของหนวยงานที่
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
องคกรของหนวยงานเพ่ือ
ขอรับการรับรองคุณภาพ

รอยละ 50

- มีระบบฐานขอมูล
บริหารจัดการหลักสูตร

ระบบ 1 0 0 อยูระหวางการดําเนินการ
กําหนดขอบเขตของงาน
(TOR) สําหรับการพํฒนา
ระบบฐานขอมูลบริหาร
จัดการหลักสูตร Phase 2
ระยะที่ 2-3 โดย MIS มี
กําหนดระยะเวลาใหแลวเสร็จ
ภายในกันยายน 2563 ซึ่ง
ระบบดังกลาวสามารถตรวจ
สอบและติดตามคุณสมบัติ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลัก
สูตร และอาจารยประจําหลัก

- -

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701090 - โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหนวยงานใหไดมาตรฐาน
หนวยงาน : 0020100 - สวนสงเสริมวิชาการ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สูตร เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
เพื่อใหการพัฒนาระบบฐาน
ขอมูลดังกลาวมีความชัดเจน
และครอบคลุมทุกประเด็น
กอนดําเนินการจางบุคคล
ภายนอกในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล

ผูรับผิดชอบ : สถานกีฬาและสุขภาพ

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- *ปรับหลักสูตรใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น (ความ
สําเร็จรอยละ 50)

รอยละ 0

- *หลักสูตรของ มทส. มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สากล

รอยละ 0 25 0 จัดเตรียมความพรอม สํารวจ
ความตองการ ประชุมคณะ
ทํางาน

เนื่องจากเกิด
ภาวะโรคโควิด
ระบาด จึงไม
สามารถดําเนิน
การจัดกิจกรรม
ตามแผนได ดัง
นั้น จึงขอคืนเงิน
ในการจัด
กิจกรรมดังกลาว
ใหกับ
มหาวิทยาลัย

- *หลักสูตรไดรับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ

หลักสูตร 0

- ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบฐาน
ขอมูลหลักสูตร

ระดับ 0

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- *ปรับหลักสูตรใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น (ความ
สําเร็จรอยละ 50)

รอยละ 50 30 60 ไตรมาสที่ 2
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให
แกคณาจารยในสํานักวิชาฯ
เพ่ือสงเสริมความรูความเขา
ใจในการจัดทําผลลัพทการ
เรียนรูระดับรายวิชา (CLOs)
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต

-
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ไตรมาสที่ 4
-ดําเนินการสํารวจความตอง
การที่จําเปนจากผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder
Needs) เพื่อเปนขอมูลนําเขา
ในการพัฒนาปรับปรุงหลัก
สูตร

- *หลักสูตรของ มทส. มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สากล

รอยละ 100 0 0 - งบประมาณ
สําหรับดําเนิน
การถูกปรับลด
100%
จึงชะลอการ
พัฒนาหลักสูตร
Modular
Curriculum
และ ระดับ
ปริญญาโท ตาม
ที่วางแผนไว

- *หลักสูตรไดรับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ

หลักสูตร 3 0 0 - งบประมาณ
สําหรับดําเนิน
การถูกปรับลด
100%
จึงชะลอการ
พัฒนาหลักสูตร
Modular
Curriculum
และ ระดับ
ปริญญาโท ตาม
ที่วางแผนไว และ
วางแผนดําเนิน
การในปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2564

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- *ปรับหลักสูตรใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น (ความ
สําเร็จรอยละ 50)

รอยละ 30 62 206.67 ไตรมาสที่ 2 ประกอบไปดวย
1. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563)
2. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก

เนื่องจากปญหา
การแผระบาด
ไวรัส Covid_19
และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ใหจัดการเเรี
ยนการสอน
แบบออนไลน
ตั้งแตวันท่ี 23
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563) กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชา
วิศวกรมการผลิต และสาขา
วิชาวิศวกรรมเกษตร
3. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563) กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศว
กรมอิเล็กทรอนิกส และสาขา
วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
4. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563) กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ
5. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563) กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศว
กรมขนสง และเทคโนโลยี
ธรณี
6. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563) กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม และ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห
การ
ไตรมาสที่ 3
3.1 หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.

มีนาคม 2563 ซ่ึง
อยูในภาคการ
ศึกษาที่ 3/2562
ทําใหไมสามารถ
จัดกิจกรรมให
เปนไปตามแผนที่
ตั้งไว
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2563)  สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกลและระบบกระบวน
การ
3.2 หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563)  สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร
3.3 หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563) สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟา
3.4 หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563) สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ขนสง และทรัพยากร
ธรณี
3.5 หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563)  สาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุ
3.6 หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563)  สาขาวิชาวิศวกรรม
ระบบอุตสาหกรรมและสิ่ง
แวดลอม
ไตรมาสที่ 4
คณะอนุกรรมการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรรมศาสตร (TABEE)
พิจารณารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถาบัน
การศึกษาของสภาวิศวกร
จํานวน 2หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิตอัตโนมัติและหุนยนต

- *หลักสูตรของ มทส. มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สากล

รอยละ 50 50 100 ไตรมาสที่ 2 ประกอบไปดวย
1. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563)
2. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563) กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชา
วิศวกรมการผลิต และสาขา
วิชาวิศวกรรมเกษตร
3. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563) กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชา
วิศวกรมอิเล็กทรอนิกส และ
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
4. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563) กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ
5. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563) กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศว
กรมขนสง และเทคโนโลยี
ธรณี
6. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลัก
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สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563) กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม และ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห
การ
ดําเนินการตามมาตรฐาน
เรียบรอยแลว 50%
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- *หลักสูตรไดรับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ

หลักสูตร 5 5 100 ไตรมาสที่ 1 รายงานไตรมาส
ที่ 2
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2556)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) 3. หลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
อากาศยาน (หลักสูตรปรับ
ปรุง พ.ศ. 2559)

ไตรมาสที่ 3
เนื่องจากสถานกาณ
COVID-19 ทําใหเกิดปญหา
การลาชาในดําเนิน
กิจกรรม  จะรายงานผลการ
ปฏิบัติงานอีกครั้งในไตรมาส
ที่ 4

ไตรมาสที่ 4
คณะอนุกรรมการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรรมศาสตร (TABEE)
พิจารณารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถาบัน
การศึกษาของสภาวิศวกร
จํานวน 2หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิตอัตโนมัติและหุนยนต

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- หลักสูตรของ มทส. ท่ี
พัฒนา/ปรับปรุงในรูป
แบบ Modular

หลักสูตร 1 1 100 เจาของโครงการ รศ.ดร
.พรรณลดา
อยูในระหวางการเตรียมการ

ไตรมาส 3
เนื่องจากสถานการณ
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COVID-19 ทําใหไดเลื่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตรไปในไตร
มาส 4

ไตรมาส 4
ไดพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิ
บัตร พ.ศ. 2563 หลักสูตร
สัมฤทธิบัตรการสรางผู
ประกอบการเพื่อการผลิต
อาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู
สูงวัย
ผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ในการประชุมครั้งที่
12/2563 เม่ือวันท่ี 29 ก.ย.
2563

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- *ปรับหลักสูตรใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น (ความ
สําเร็จรอยละ 50)

รอยละ 0 0 0 เนื่องจากมี
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือโคโรนาไวรัส
2019
(COVID-19)
อยางหนัก ตั้งแต
ชวงเดือน
กุมภาพันธ 2563
เปนตนมา จึงยัง
ไมสามารถ
ดําเนินการรับ
การประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
จากสภาวิชาชีพ
ได ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการจัด
เตรียมเอกสาร
ประกอบการ
ประเมิน อยางไร
ก็ตาม เมื่อ
สถานการณคลี่
คลาย สํานัก
วิชาฯ จักเขาสู
กระบวนการรับ
การประเมินจาก
สภาวิชาชีพตอไป

320



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- *หลักสูตรของ มทส. มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สากล

รอยละ 0 0 0 ยังไมถึงชวงดําเนินการ เนื่องจากมี
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือโคโรนาไวรัส
2019
(COVID-19)
อยางหนัก ตั้งแต
ชวงเดือน
กุมภาพันธ 2563
เปนตนมา จึงยัง
ไมสามารถ
ดําเนินการรับ
การประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
จากสภาวิชาชีพ
ได ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการจัด
เตรียมเอกสาร
ประกอบการ
ประเมิน อยางไร
ก็ตาม เมื่อ
สถานการณคลี่
คลาย สํานัก
วิชาฯ จักเขาสู
กระบวนการรับ
การประเมินจาก
สภาวิชาชีพตอไป

- *หลักสูตรไดรับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ

หลักสูตร 1 1 100 ไตรมาสที่ 4 สํานักวิชาฯ เขา
รับการตรวจประเมินหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และรับรองสถาบัน จากทันต
แพทยสภา ประจําปการ
ศึกษา 2562-2563 ในวันที่
25 กันยายน 2563

เนื่องจากมี
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือโคโรนาไวรัส
2019
(COVID-19)
อยางหนัก ตั้งแต
ชวงเดือน
กุมภาพันธ 2563
เปนตนมา จึงยัง
ไมสามารถ
ดําเนินการรับ
การประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
จากสภาวิชาชีพ
ได ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการจัด
เตรียมเอกสาร
ประกอบการ

321



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ประเมิน อยางไร
ก็ตาม เมื่อ
สถานการณคลี่
คลาย สํานัก
วิชาฯ จักเขาสู
กระบวนการรับ
การประเมินจาก
สภาวิชาชีพตอไป

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาแพทยศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- *จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐานสากล

หลักสูตร 1 1 100 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุงลาสุด พ.ศ.
2562) ผานเกณฑมาตรฐาน
สากล TMC.WFME.BME
Standard (2017) โดยแพทย
สภารับรองหลักสูตรฯ เมื่อวัน
ที่ 12 กันยายน 2562
(รับรองมาตรฐานถึงวันท่ี 18
สิงหาคม 2567)

- *หลักสูตรไดรับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ

หลักสูตร 1 1 100 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ไดรับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตรตาม
มาตรฐานสากล
TMC.WFME.BME.Standard
(2017)  : ตามมติกก.บริหาร
สมพ.ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 19
สิงหาคม 2562
แพทยสภารับรองตามมติการ
ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันท่ี
12 กันยายน 2562 (รับรอง
ถึง 18 สิงหาคม 2567)

- *ปรับหลักสูตรใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น (ความ
สําเร็จรอยละ 50)

รอยละ 50 50 100 ตามที่ หลักสูตรฯ ฉบับปรับ
ปรุง พ.ศ. 2562 ไดมีการปรับ
หลักสูตรใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
และไดรับการรับรองตาม
เกณฑมาตรฐานสากล WFME
+ ปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับ
สถานการณในชวงวิกฤติ
COVID-19 (มี.ต.-พ.ค.63)
และตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบคุณภาพ
การใหบริการสวนอาคาร
สถานที่

คะแนน 5 5 100 1. มีการแตงตั้งคณะทํางานฯ
2. มีการประชุมคณะทํางาน
เพื่อกําหนดแนวทาง และวาง
แผนดําเนินงาน
3. มีการจัดอบรมใหความรู
    - ศึกษาดูงานศูนยบริการ
การศึกษา
    - กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูฯ
4. มีการจัดทํา (ราง) คูมือ
คุณภาพการใหบริการ สวน
อาคารสถานท่ี เพ่ือเตรียม
การขอรับรองในปตอไป
5. เสนอขอความเห็นจากผู
บริหาร เรียบรอยแลว

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิทยาศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาและบริหาร
จัดการหลักสูตรของ มทส.
ใหมีมาตรฐานสากล

คะแนน 0 0 0 1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร ไม
มีหลักสูตรดังกลาว
2. ในป งปม. 2563 สวว.ยัง
ไมมีการดําเนินการดังกลาว
3. เลื่อนการดําเนินงานไป
เปนปงบประมาณ 2564

1. เลื่อนการ
ดําเนินงานไป
เปนปงบ
ประมาณ 2564

- หลักสูตรของ มทส. ท่ี
พัฒนา/ปรับปรุงในรูป
แบบ Modular

หลักสูตร 0 0 0 1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร ไม
มีหลักสูตรดังกลาว
2. ในป งปม. 2563 สวว.ยัง
ไมมีการดําเนินการดังกลาว
3. เลื่อนแผนการดําเนินงาน
ไปเปนปงบประมาณ 2564

1. เลื่อนแผนการ
ดําเนินงานไป
เปนปงบ
ประมาณ 2564

- หลักสูตรของ มทส. มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สากล

หลักสูตร 0 0 0 1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร ไม
มีหลักสูตรดังกลาว
2. ในป งปม. 2563 สวว.ยัง
ไมมีการดําเนินการดังกลาว
3. เลื่อนการดําเนินงานไป
เปนปงบประมาณ 2564

1. เลื่อนการ
ดําเนินงานไป
เปนปงบ
ประมาณ 2564

- หลักสูตรไดรับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ

หลักสูตร 0 0 0 1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร ไม
มีหลักสูตรดังกลาว
2. ในป งปม. 2563 สวว.ยัง
ไมมีการดําเนินการดังกลาว

1. เลื่อนการ
ดําเนินงานไป
เปนปงบ
ประมาณ 2564

323



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

3. เลื่อนการดําเนินงานไป
เปนปงบประมาณ 2564

- *หลักสูตรของ มทส. มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สากล

รอยละ 0 0 0 1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร ไม
มีหลักสูตรดังกลาว
2. ในป งปม. 2563 สวว.ยัง
ไมมีการดําเนินการดังกลาว

- *จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐานสากล

หลักสูตร 1 0 0 1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร ไม
มีหลักสูตรดังกลาว
2. ในป งปม. 2563 สวว.ยัง
ไมมีการดําเนินการดังกลาว

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาและบริหาร
จัดการหลักสูตร มทส. ให
มีมาตรฐานสากล

คะแนน 5 4 80 ยังไมไดมีประชุมคณะ
กรรมการ
บางหลักสูตร แตงตั้งไมได
เนื่องจากไมมีอาจารย
ประจําหลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีว
อนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2563) ไดทําการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลัก
สูตรเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี
22 กันยายน 2563 ซ่ึงขณะนี้
อยูระหวางปรับแกราย
ละเอียดหลักสูตรตามคําแนะ
นําของคณะกรรมการฯ
- จัดสงเอกสารเพ่ิมเติมในการ
ขอรับรองหลักสูตร ป.ตรี
จากกระทรวงแรงงาน

- หลักสูตรโภชน
วิทยาและการ
กําหนดอาหาร
ยังไมมีอาจารย
ประจําหลักสูตร
จึงไมสามารถแตง
ตั้งและปรับปรุง
หลักสูตรได
- เนื่องจากกรณี
สถานการณไม
ปกติในปจจุบัน
ทําใหการจัดทํา
หลักสูตรฯ คอย
ขางลําบาก โดยมี
เหตุการเฉพาะ
หนาท่ีตองดําเนิน
การกอนคือ การ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ
Online  

ไตรมาส 2
     ท่ีประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสวสธ
ครั้งท่ี 4/2563
เม่ือวันที่ 2 เม.ย.
63 ไดมอบให
สาขาวิชาเรง
ดําเนินการแลว
นําเสนอในการ
ประชุม ครั้งที่
5/2563
ไตรมาส 3
      คืนงบ
ประมาณในการ
พัฒนาหลักสูตร
แบบ
Modular  และ
หลักสูตรโภชน
วิทยาและการ
กําหนดอาหาร
      

- หลักสูตรไดรับการ
รับรองตามขอกําหนดท่ี
เกี่ยวของกับมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ
จากกระทรวงแรงงาน

หลักสูตร 1 1 100 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักสูตรปรับ
ปรุง 2559 ไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจากกระทรวง
แรงงานเรียบรอยแลว ซ่ึงหลัก
สูตรปรับปรุง 2562 อยู
ระหวางรอเขาท่ีประชุม
ของกระทรวงแรงงานในครั้ง

อยูระหวาง
รอกระทรวงแรง
งานจัดการ
ประชุมเพื่อ
พิจารณาหลัก
สูตรในครั้งถัดไป

324



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ถัดไป

ผูรับผิดชอบ : ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาและบริหาร
จัดการหลักสูตรของ มทส.
ใหมีมาตรฐานสากล

คะแนน 5 5 100 เดือนธันวาคม 2562 เตรียม
แผนดําเนินการจัดฝกบรมฯ
เม่ือวันที่ 16 มกราคม
2563  จัดฝกอบรม ISO กับ
การยกระดับองคเพื่อสนับ
สนุนการพัฒนาองคกรสูความ
เปนเลิศวิทยากรโดย หัวหนา
สํานักงานศูนยบริการการ
ศึกษา และหัวหนาฝาย
บริหารงานท่ัวไป ศูนยบริการ
การศึกษา ผูเขาอบรมเปน
คณะทํางานพัฒนาระบบ
คุณภาพการการใหบริการ
ของศูนยบรรณสารฯ  ศูนย
สหกิจศึกษาฯ ศูนย
คอมพิวเตอร ศูนยนวัต
กรรมฯ

มีประกาศแตงตั้งคณะทํางาน
พัฒนาระบบการใหบริการ
ของศูนยบรรณสารฯ  มีการ
วางแผนการดําเนินการตาม
หมวดปฏิบัติการ โดยนํา
ระบบ ISO9001:2015 มา
พัฒนาระบบคุณภาพการให
บริการ

เม่ือวันที่ 24-25 ก.พ. 2563
คณะทํางานไดรับการอบรม
แนวทางการเขียนรายงาน
TQA Application Report
Writing  โดยนํากลับมา
พัฒนาคุณภาพ ศบส. ตาม
เกณฑ TQA และดําเนินการ
เขียนในบริบทของ ศบส.
ประกาศศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา เรื่อง นโยบาย
การพัฒนาศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษาสูความเปน
เลิศตามเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (TQA) ใหบุคลากร
ศบส. ถือปฏิบัติ

-
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

แตละฝายเขียน WI จากผล
การดําเนินงาน ณ วันที่ 12
มิถุนายน 2563 แตละฝายจัด
ทําเอกสารเพื่อรองรับระบบ
ISO9001: 2015  วิธีปฏิบัติ
งานในระบบบริหารคุณภาพ
(Work Instruction: WI) อยู
ระหวางดําเนินการรอยละ 80
ดังนี้
- บริหารงานท่ัวไป  10 งาน  
- พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
13 งาน  
- บริการส่ือการศึกษา 28
งาน  
- บริการสารสนเทศ 15
งาน  
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 9
งาน  
- สงเสริมการรูสารสนเทศ 6
งาน

และไดจัดทํารางรายงานการ
พัฒนาศูนยบรรณสารฯ ตาม
เกณฑช้ีวัด TQA อยูระหวาง
ดําเนินการรอยละ 60

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่
30 กันยายน 2563 แตละ
ฝายจัดทําเอกสารเพื่อรองรับ
ระบบ ISO9001: 2015  วิธี
ปฏิบัติงานในระบบบริหาร
คุณภาพ  รายชื่อตามไฟล
แนบ

ไดจัดทํารายงานการพัฒนา
ศูนยบรรณสารฯ ตามเกณฑช้ี
วัด TQA และตรวจเพื่อหา
โอกาสในการพัฒนาตอไป

ผูรับผิดชอบ : ศูนยบริการการศึกษา

เปาหมาย : แนวทางเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- ศูนยบริการการศึกษาได
รับการรับรองคุณภาพ
ISO 9001:2015

ขอบขาย 6 12 200 ไดรับการรับรองตอเนื่อง
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

ระดับ 4.5 4.55 101.11 ดําเนินการไดเกินเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ : โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการดานเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- มีระบบฐานขอมูล
บริหารจัดการหลักสูตร

ระบบ 1 1 100 https://digitech.sut.ac.th
/it-website
/lite/admin_index.php

- หลักสูตรของ มทส. มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สากล

หลักสูตร 1 1 100 ระบบแนะนํามอดูลรายบุคคล
เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรใหมี
มาตรฐานสากล
https://digitech.sut.ac.th
/Digitech-Plan
เสร็จสิ้น 100% ในเฟสที่ 2

327



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และบริหารจัดการหลักสูตรของ
มทส. ใหมีมาตรฐานสากล

คะแนน 5 5 100 เดือนธันวาคม
2562 เตรียมแผน
ดําเนินการจัดฝก
บรมฯ
เม่ือวันที่ 16
มกราคม
2563  จัดฝก
อบรม ISO กับ
การยกระดับองค
เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาองคกรสู
ความเปนเลิศ
วิทยากรโดย หัว
หนาสํานักงาน
ศูนยบริการการ
ศึกษา และหัว
หนาฝายบริหาร
งานทั่วไป ศูนย
บริการการศึกษา
ผูเขาอบรมเปน
คณะทํางาน
พัฒนาระบบ
คุณภาพการการ
ใหบริการของศูนย
บรรณสารฯ  ศูนย
สหกิจศึกษาฯ
ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยนวัตกรรมฯ

มีประกาศแตงตั้ง
คณะทํางาน
พัฒนาระบบการ
ใหบริการของศูนย
บรรณสารฯ  มี
การวางแผนการ

-

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701090 - โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหนวยงานใหไดมาตรฐาน
หนวยงาน : 3010000 - ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ดําเนินการตาม
หมวดปฏิบัติการ
โดยนําระบบ
ISO9001:2015
มาพัฒนาระบบ
คุณภาพการให
บริการ

เม่ือวันที่ 24-25
ก.พ. 2563 คณะ
ทํางานไดรับ
การอบรมแนวทาง
การเขียนรายงาน
TQA
Application
Report
Writing  โดยนํา
กลับมาพัฒนา
คุณภาพ ศบส.
ตามเกณฑ TQA
และดําเนินการ
เขียนในบริบทของ
ศบส.
ประกาศศูนย
บรรณสารและสื่อ
การศึกษา เรื่อง
นโยบายการ
พัฒนาศูนย
บรรณสารและสื่อ
การศึกษาสูความ
เปนเลิศตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (TQA)
ใหบุคลากร ศบส.
ถือปฏิบัติ

แตละฝายเขียน
WI จากผลการ
ดําเนินงาน ณ วัน
ที่ 12 มิถุนายน
2563 แตละฝาย
จัดทําเอกสารเพื่อ
รองรับระบบ
ISO9001:
2015  วิธีปฏิบัติ
งานในระบบ
บริหารคุณภาพ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

(Work
Instruction: WI)
อยูระหวางดําเนิน
การรอยละ 80 ดัง
นี้
- บริหารงานทั่ว
ไป  10 งาน  
- พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 13
งาน  
- บริการส่ือการ
ศึกษา 28 งาน  
- บริการ
สารสนเทศ 15
งาน  
- เทคโนโลยี
สารสนเทศ 9
งาน  
- สงเสริมการรู
สารสนเทศ 6 งาน

และไดจัดทําราง
รายงานการพัฒนา
ศูนยบรรณสารฯ
ตามเกณฑชี้วัด
TQA อยูระหวาง
ดําเนินการรอยละ
60

ผลการดําเนินงาน
ณ วันท่ี 30
กันยายน 2563
แตละฝายจัดทํา
เอกสารเพื่อรองรับ
ระบบ ISO9001:
2015  วิธีปฏิบัติ
งานในระบบ
บริหาร
คุณภาพ  รายชื่อ
ตามไฟลแนบ

ไดจัดทํารายงาน
การพัฒนาศูนย
บรรณสารฯ ตาม
เกณฑช้ีวัด TQA
และตรวจเพื่อหา
โอกาสในการ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

พัฒนาตอไป
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- *ปรับหลักสูตรใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
(ความสําเร็จรอยละ 50)

รอยละ 0 0 0 เนื่องจากมี
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือโคโรนาไวรัส
2019
(COVID-19)
อยางหนัก ตั้งแต
ชวงเดือน
กุมภาพันธ 2563
เปนตนมา จึงยัง
ไมสามารถดําเนิน
การรับการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรจากสภา
วิชาชีพได ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวาง
การจัดเตรียม
เอกสารประกอบ
การประเมิน
อยางไรก็ตาม เมื่อ
สถานการณคลี่
คลาย สํานักวิชาฯ
จักเขาสูกระบวน
การรับการ
ประเมินจากสภา
วิชาชีพตอไป

- *หลักสูตรของ มทส. มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

รอยละ 0 0 0 ยังไมถึงชวงดําเนิน
การ

เนื่องจากมี
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือโคโรนาไวรัส
2019
(COVID-19)
อยางหนัก ตั้งแต
ชวงเดือน
กุมภาพันธ 2563

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701090 - โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหนวยงานใหไดมาตรฐาน
หนวยงาน : 1090000 - สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เปนตนมา จึงยัง
ไมสามารถดําเนิน
การรับการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรจากสภา
วิชาชีพได ซึ่งขณะ
นี้อยูระหวางการ
จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการ
ประเมิน อยางไรก็
ตาม เมื่อ
สถานการณคลี่
คลาย สํานักวิชาฯ
จักเขาสูกระบวน
การรับการ
ประเมินจากสภา
วิชาชีพตอไป

- *หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภา
วิชาชีพ

หลักสูตร 1 1 100 ไตรมาสที่ 4
สํานักวิชาฯ เขารับ
การตรวจประเมิน
หลักสูตร ทันต
แพทยศาสตร
บัณฑิต และ
รับรองสถาบัน
จากทันตแพทย
สภา ประจําปการ
ศึกษา
2562-2563 ในวัน
ที่ 25 กันยายน
2563

เนื่องจากมี
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือโคโรนาไวรัส
2019
(COVID-19)
อยางหนัก ตั้งแต
ชวงเดือน
กุมภาพันธ 2563
เปนตนมา จึงยัง
ไมสามารถดําเนิน
การรับการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรจากสภา
วิชาชีพได ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวาง
การจัดเตรียม
เอกสารประกอบ
การประเมิน
อยางไรก็ตาม เมื่อ
สถานการณคลี่
คลาย สํานักวิชาฯ
จักเขาสูกระบวน
การรับการ
ประเมินจากสภา
วิชาชีพตอไป
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยบริการการศึกษา

เปาหมาย : แนวทางเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- ศูนยบริการการศึกษาไดรับการ
รับรองคุณภาพ ISO 9001:2015

ขอบขาย 6 12 200 ไดรับการรับรอง
ตอเนื่อง

- ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ

ระดับ 4.5 4.55 101.11 ดําเนินการไดเกิน
เปาหมาย

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701090 - โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหนวยงานใหไดมาตรฐาน
หนวยงาน : 3030000 - ศูนยบริการการศึกษา
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และบริหารจัดการหลักสูตร มทส.
ใหมีมาตรฐานสากล

คะแนน 5 4 80 ยังไมไดมีประชุม
คณะกรรมการ
บางหลักสูตร แตง
ตั้งไมไดเนื่องจาก
ไมมีอาจารย
ประจําหลักสูตร
- หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีว
อนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่ง
แวดลอม (หลัก
สูตรใหม พ.ศ.
2563) ไดทําการ
ประชุมคณะ
กรรมการพัฒนา
หลักสูตรเรียบรอย
แลว เมื่อวันท่ี 22
กันยายน 2563
ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางปรับแก
รายละเอียดหลัก
สูตรตามคําแนะ
นําของคณะ
กรรมการฯ
- จัดสงเอกสาร
เพ่ิมเติมในการขอ
รับรองหลักสูตร
ป.ตรี
จากกระทรวงแรง
งาน

- หลักสูตรโภชน
วิทยาและการ
กําหนดอาหาร ยัง
ไมมีอาจารย
ประจําหลักสูตร
จึงไมสามารถแตง
ตั้งและปรับปรุง
หลักสูตรได
- เนื่องจากกรณี
สถานการณไม
ปกติในปจจุบัน
ทําใหการจัดทํา
หลักสูตรฯ คอย
ขางลําบาก โดยมี
เหตุการเฉพาะ
หนาท่ีตองดําเนิน
การกอนคือ การ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ
Online  

ไตรมาส 2
     ท่ีประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสวสธ ครั้ง
ที่ 4/2563 เมื่อ
วันท่ี 2 เม.ย. 63
ไดมอบใหสาขา
วิชาเรงดําเนิน
การแลวนําเสนอ
ในการประชุม
ครั้งท่ี 5/2563
ไตรมาส 3
      คืนงบ
ประมาณในการ
พัฒนาหลักสูตร
แบบ
Modular  และ
หลักสูตรโภชน
วิทยาและการ
กําหนดอาหาร
      

- หลักสูตรไดรับการรับรองตามขอ
กําหนดท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพจากกระทรวงแรงงาน

หลักสูตร 1 1 100 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีว
อนามัยและความ

อยูระหวางรอกระ
ทรวงแรงงาน
จัดการประชุม
เพ่ือพิจารณาหลัก

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701090 - โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหนวยงานใหไดมาตรฐาน
หนวยงาน : 1100000 - สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ปลอดภัย หลัก
สูตรปรับปรุง
2559 ไดรับการ
พิจารณาอนุมัติ
จากกระทรวงแรง
งานเรียบรอยแลว
ซึ่งหลักสูตรปรับ
ปรุง 2562 อยู
ระหวางรอเขาท่ี
ประชุม
ของกระทรวงแรง
งานในครั้งถัดไป

สูตรในครั้งถัดไป
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- *ปรับหลักสูตรใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
(ความสําเร็จรอยละ 50)

รอยละ 50 30 60 ไตรมาสที่ 2
-จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการใหแก
คณาจารยใน
สํานักวิชาฯ เพื่อ
สงเสริมความรู
ความเขาใจในการ
จัดทําผลลัพทการ
เรียนรูระดับราย
วิชา (CLOs) ของ
หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต
ไตรมาสที่ 4
-ดําเนินการสํารวจ
ความตองการที่จํา
เปนจากผูมีสวนได
สวนเสีย
(Stakeholder
Needs) เพื่อเปน
ขอมูลนําเขาใน
การพัฒนาปรับ
ปรุงหลักสูตร

-

- *หลักสูตรของ มทส. มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

รอยละ 100 0 0 - งบประมาณ
สําหรับดําเนินการ
ถูกปรับลด 100%
จึงชะลอการ
พัฒนาหลักสูตร
Modular
Curriculum และ
ระดับปริญญาโท
ตามที่วางแผนไว

- *หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภา
วิชาชีพ

หลักสูตร 3 0 0 - งบประมาณ
สําหรับดําเนินการ
ถูกปรับลด 100%

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701090 - โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหนวยงานใหไดมาตรฐาน
หนวยงาน : 1080000 - สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จึงชะลอการ
พัฒนาหลักสูตร
Modular
Curriculum และ
ระดับปริญญาโท
ตามที่วางแผนไว
และวางแผน
ดําเนินการในปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2564
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการดานเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม

เปาหมาย : ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนและสากล

- มีระบบฐานขอมูลบริหาร
จัดการหลักสูตร

ระบบ 1 1 100 https://digitech.sut.ac.th
/it-website
/lite/admin_index.php

- หลักสูตรของ มทส. มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล

หลักสูตร 1 1 100 ระบบแนะนํามอดูลราย
บุคคล เพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให
มีมาตรฐานสากล
https://digitech.sut.ac.th
/Digitech-Plan
เสร็จสิ้น 100% ในเฟสที่ 2

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701090 - โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหนวยงานใหไดมาตรฐาน
หนวยงาน : 9000600 - โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการดานเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิทยาศาสตร

เปาหมาย : มีเครื่องมือในการประชาสัมพันธ

- จํานวนนักศึกษาใหมไดตามเปา
หมายของมหาวิทยาลัย

คน 85 111 130.59 สํานักวิชาวิทยา
ศาสตรมีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ยืนยันเขาศึกษา
จํานวน 111 คน

- ระดับความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม

คะแนน 5 5 100 -

- รอยละของจํานวนผูสมัครเพิ่มขึ้น รอยละ 10 13 130 สํานักวิชาวิทยา
ศาสตรมีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ยืนยันเขาศึกษา
จํานวน 111 คน
ซึ่งเกินรอยละที่
กําหนดไว

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703031 - โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หนวยงาน : 1010000 - สํานักวิชาวิทยาศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

เปาหมาย : มีเครื่องมือในการประชาสัมพันธ

- จํานวนนักศึกษาแรกเขาที่มี
ศักยภาพในการสอบวิชาภาษา
อังกฤษผานตามเกณฑมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยฯ

คน 100

- จํานวนนักศึกษาใหมไดตามเปา
หมายของมหาวิทยาลัย

คน 3,500

- ระดับความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม

คะแนน 10 0 0 การจัดกิจกรรม
"คายวิศวะ สุรนารี
ครั้งท่ี 8 " ซึ่งเดิม
กําหนดจัดกิจรรม
ในชวงเดือน
มีนาคม-เมษายน
2563 นั้น ไมเปน
ไปตามชวงเวลา
และเปาหมายที่
กําหนด การจัด
กิจกรรม

เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช่ือไวรัสติดตอ โค
โรนา (Covid-19)
ตามมาตรการ
ปองกันและเฝา
ระวัง เนื่องจาก
กิจกรรมดังกลาว
จะมีการวมตัว
ของคนจํานวน
มาก

ขอเลื่อนการจัด
กิจกรรมออกไป
กอน เพื่อลด
ความเสี่ยงขอการ
แพรระบาด  

- รอยละของจํานวนผูสมัครเพิ่มขึ้น รอยละ 5

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703031 - โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หนวยงาน : 1070000 - สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

341



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เปาหมาย : มีเครื่องมือในการประชาสัมพันธ

- จํานวนนักศึกษาแรกเขาที่มี
ศักยภาพในการสอบวิชาภาษา
อังกฤษผานตามเกณฑมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยฯ

คน 5 44 880 ผลการสอบภาษา
อังกฤษของนัก
ศึกษาแรกเขา รุน
ปกาศึกษา
2563  ท่ีเปนไป
ตามเกณฑ
มาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย
นับตั้งแต A2 ขึ้น
ไป มีจํานวน 44
คน
ระดับ B1 ขึ้นไป มี
จํานวนทั้งสิ้น 12
คน
ระดับ A2 (31-40)
มีจํานวนท้ังส้ิน 8
คน
ระดับ A2 (นอย
กวา 31) มีจํานวน
ทั้งสิ้น 24 คน
ระดับ A1 มี
จํานวนทั้งสิ้น 74
คน
ระดับ A0 มี
จํานวนทั้งสิ้น 25
คน

- จํานวนนักศึกษาใหมไดตามเปา
หมายของมหาวิทยาลัย

คน 280 155 55.36 นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช จํานวน
50 คน
นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสัตว
จํานวน 46 คน

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703031 - โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หนวยงาน : 1030000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
อาหาร จํานวน 51
คน
นักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชา
บูรณาการการ
เกษตรฯ จํานวน 8
คน

- ระดับความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม

คะแนน 6 6 100 ไดดําเนินการตาม
รายละเอียดผล
งานครบทุกขั้น
ตอน

- รอยละของจํานวนผูสมัครเพิ่มขึ้น รอยละ 5 0 0 รอยละของผูสมัคร
เขาศึกษาไมเพิ่ม
ขึ้น แตมีจํานวน
สมัครเขาศึกษาลด
ลง
ซึ่งไมเปนไปตาม
เปาหมายที่
กําหนดไว

343



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

เปาหมาย : มีเครื่องมือในการประชาสัมพันธ

- จํานวนนักศึกษาแรกเขาที่มี
ศักยภาพในการสอบวิชาภาษา
อังกฤษผานตามเกณฑมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยฯ

คน 100 25 25 (ยังไมถึงกําหนด
เวลาสอบ กําหนด
ในภาค 3/2562)
ปการศึกษา 2562
มีจํานวนนักศึกษา
แรกเขา 15 คน
โดยปจจุบันคง
เหลือนักศึกษา
จํานวน 13 คน ทั้ง
นี้ มหาวิทยาลัย
กําหนดสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษา
ที่ 3/2562 (จึงยัง
ไมมีผลการดําเนิน
งานในใตรมาสนี้)

ไตรมาสที่ 3
กําหนดการสอบ
ภาษาอังกฤษแรก
เขาฯ ระหวางวันท่ี
23-24 กรกฏาคม
2563 จึงยังไมมี
ผลการดําเนินงาน
ในชวงการกรอก
ขอมูล

ไตรมาสที่ 4
จํานวนนักศึกษา
แรกเขาท่ีมีทักษะ
ดานภาษาอังกฤษ
ตั้งแต B1 ขึ้นไป
ตามประกาศฯ
เรื่อง การทดสอบ
ความรูภาษา
อังกฤษสําหรับนัก
ศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี รุนป
การศึกษา 2562

จัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ิม
เติมโดยเฉพาะนัก
ศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703031 - โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หนวยงาน : 1020000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

(เมื่อสิ้นภาคการ
ศึกษาที่ 3/2562)
สํานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม
จํานวน 25 คน
รอยละ 7.51 (จาก
นักศึกษาสุทธิ 384
คน)

- จํานวนนักศึกษาใหมไดตามเปา
หมายของมหาวิทยาลัย

คน 380 106 27.89 เปาหมายที่หลัก
สูตรฯ กําหนด
จํานวน 90 คน*

- ระดับความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม

คะแนน 6 1 16.67 1.  พฤศจิกายน
2562 ปรึกษา
หารืออาจารยผูรับ
ผิดชอบหลักสูตร
และสาขาวิชา
เพื่อวางแผนการ
ผลิตสื่อประชา
สัมพันธ และ
ตารางการปฏิบัติ
งานใหเปนไปตาม
แผนประมาณราย
จายที่กําหนดไว
2.  สาขาวิชาฯ
ดําเนินการจัด
ประชุมหารือการ
จัดทําประชา
สัมพันธ เมื่อวันท่ี
11 มีนาคม 2563
โดยไดสรุปจะ
ประสานศูนย
บริการการศึกษา
เพื่อขอรายชื่อครู
แนะแนวของ
โรงเรียนตางๆ ใน
เขตจังหวัด
นครราชสีมา และ
จัดกิจกรรม
Open House ที่
สาขาวิชาและ
สถานท่ีตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย ตาม
ความเหมาะสม
และในสวนของ
การผลิตสื่อฯ และ
จัดทําสื่อประชา
สัมพันธ จะเนน
การทําเอกสารใน
รูปแบบ
Infographic, คลิ
ปวิดีโอ โดยจะจัด

เนื่องจากเกิด
สถานการณโรค
ระบาดไวรัสโคโร
นา 2019 จึงยังไม
สามารถดําเนิน
กิจกรรมใดๆ ได

เมื่อสถานการณ
คลี่คลาย จะ
ดําเนินกิจกรรม
เพื่อประชา
สัมพันธในปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2564
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

กิจกรรมเชิญชวน
นักศึกษารวม
ประกวดแขงขัน
จัดทําคลิปวิดีโอ
และมีรางวัลสนับ
สนุน การจัดทํา
แผนพับที่มี QR
code เพื่อประชา
สัมพันธทาง
Social media

- รอยละของจํานวนผูสมัครเพิ่มขึ้น รอยละ 5 5 100 ผลการรับสมัคร
นักศึกษา-หลักสูต
รนวัตกรรม
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
บริการบัณฑิต
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร

เปาหมาย : มีเครื่องมือในการประชาสัมพันธ

- จํานวนนักศึกษาแรกเขาที่มี
ศักยภาพในการสอบวิชาภาษา
อังกฤษผานตามเกณฑมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยฯ

คน 30 38 126.67 ไตรมาสที่ 4 นัก
ศึกษาชั้นปที่ 1 ป
การศึกษา 2563
ของสํานักวิชาฯ
เขารับการทดสอบ
ภาษาอังกฤษแรก
เขา เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2563
ผลปรากฏ ดังนี้
A1=1 / A2=6 /
A2 (high)=2 /
B1=14 / B2=12
/ C1=3 รวม 38
คน และสอบผาน
ตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย
ทุกคน

- จํานวนนักศึกษาใหมไดตามเปา
หมายของมหาวิทยาลัย

คน 40 40 100 ดําเนินการเรียบ
รอย โดยมีจํานวน
รับนักศึกษาในป
การศึกษา 2563
ดังนี้
รอบที่ 1 Port
Folio จํานวน 10
คน
รอบที่ 2 โควตา
พื้นท่ี จํานวน 15
คน
รอบที่ 3
Admission (รับ
ผาน ทปอ.)
จํานวน 6 คน
รอบ NT (ผูจบ
ปริญญาตรี)

หมายเหตุ : เนื่อง
จากมีสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา2019 จึงเปน
การสัมภาษณทาง
ไกลแบบนนอ
อนไลน

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703031 - โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หนวยงาน : 1090000 - สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จํานวน 6 คน
รอบที่ 5 รับตรง
อิสระ จํานวน 2
คน
และเรียกลําดับ
สํารองของรอบ
NT เพิ่มอีก 1 คน
รวมทั้งสิ้น 40 คน

- ระดับความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม

คะแนน 5 5 100 มีความพรอมใน
การดําเนินการ
และไดจํานวนนัก
ศึกษาตามเปาที่ตั้ง
ไว และในไตรมาส
ที่ 4 สํานักวิชาฯ
ไดจัดทําสื่อประชา
สัมพันธหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต เพื่อใชใน
การประชา
สัมพันธรับนัก
ศึกษาในปการ
ศึกษาถัดไป
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.3.3 การเป็นมหาวทิยาลยัชั �นนําในการตอบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศ (Leading university-country demand driven)
งาน/โครงการ : 0703031 - โครงการประชาสมัพันธเ์ชงิรกุ เพื�อการรับนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี
หน่วยงาน : 3030000 - ศนูยบ์รกิารการศกึษา

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยบ์รกิารการศกึษา
เป้าหมาย : มเีครื�องมอืในการประชาสมัพันธ์

- ระดบัความสําเร็จของการประชา
สมัพันธเ์ชงิรกุเพื�อการรับนักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี

คะแนน 5 5 100

ดําเนนิการทําคลปิ
VDO จัดทําเอกสาร
ประชาสมัพันธ์ และออก
ประชาสมัพันธ์ กอ่น
TCAS รอบ 1
-ไดดํ้าเนนิการเรยีบรอ้ย
ตามแผน

ไมม่ี ไมม่ี

- จํานวนนักศกึษาใหมไ่ดต้ามเป้าหมาย
ของมหาวทิยาลยั

คน 3,500 3,507 100.2 ไดนั้กศกึษาตามแผน
ตอ้งปรับแนวทาง
เพื�อใหไ้ดนั้กศกึษา
ตามเป้าหมาย

- รอ้ยละของจํานวนผูส้มคัรเพิ�มขึ�น รอ้ยละ 5 0 0

ผูส้มคัรทกุรอบ แยก
ตามปีการศกึษา ดงันั�
1.ปี 2563 มผีูส้มคัร
10,675 คน
2.ปี 2562 มผีู ้
สมคัร  17,018  คน
  ผูส้มคัร ลดลง  6,343
คน คดิเป็น  -37.27%
เมื�อเทยีบกบัปีกอ่น

มกีารแขง่ขนัการรับ
นักศกึษาของ
สถาบนัตา่ง ๆ เพิ�ม
มากขึ�น

- จํานวนนักศกึษาแรกเขา้ที�มศีกัยภาพ
ในการสอบวชิาภาษาองักฤษผา่นตาม
เกณฑม์าตรฐานของมหาวทิยาลยัฯ

คน 100 1,082 1,082

การทดสอบภาษา
องักฤษนักศกึษาแรก
เขา้ รุน่ปีการศกึษา
2563 ระดบั CEFR
A0 431 คน
A1 1771 คน
A2 (<=30)    500 คน
A2   (31-40) 244 คน
B1 240 คน
B2 72 คน
C1 25 คน
C2 1 คน
Time out 3 คน
รวม 3287 คน
นับการผา่น >= A2

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวทิยาศาสตร์
เป้าหมาย : มเีครื�องมอืในการประชาสมัพันธ์

- จํานวนนักศกึษาใหมไ่ดต้ามเป้าหมาย
ของมหาวทิยาลยั

คน 85 111 130.59

สํานักวชิาวทิยาศาสตร์
มนัีกศกึษาระดบั
ปรญิญาตรยีนืยนัเขา้
ศกึษา จํานวน 111 คน

- ระดบัความสําเร็จของการจัดกจิกรรม คะแนน 5 5 100 -

- รอ้ยละของจํานวนผูส้มคัรเพิ�มขึ�น รอ้ยละ 10 13 130

สํานักวชิาวทิยาศาสตร์
มนัีกศกึษาระดบั
ปรญิญาตรยีนืยนัเขา้
ศกึษา จํานวน 111 คน
ซึ�งเกนิรอ้ยละที�กําหนด
ไว ้
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาเทคโนโลยสีงัคม
เป้าหมาย : มเีครื�องมอืในการประชาสมัพันธ์

- จํานวนนักศกึษาแรกเขา้ที�มศีกัยภาพ
ในการสอบวชิาภาษาองักฤษผา่นตาม
เกณฑม์าตรฐานของมหาวทิยาลยัฯ

คน 100 25 25

(ยงัไมถ่งึกําหนดเวลา
สอบ กําหนดในภาค
3/2562)
ปีการศกึษา 2562 มี
จํานวนนักศกึษาแรกเขา้
15 คน โดยปัจจบุนัคง
เหลอืนักศกึษา จํานวน
13 คน ทั �งนี�
มหาวทิยาลยักําหนด
สอบวชิาภาษาองักฤษ
เมื�อสิ�นภาคการศกึษาที�
3/2562 (จงึยงัไมม่ผีล
การดําเนนิงานในใตร
มาสนี�)

ไตรมาสที� 3 กําหนดการ
สอบภาษาองักฤษแรก
เขา้ฯ ระหวา่งวนัที�
23-24 กรกฏาคม 2563
จงึยงัไมม่ผีลการดําเนนิ
งานในชว่งการกรอก
ขอ้มลู

ไตรมาสที� 4
จํานวนนักศกึษาแรกเขา้
ที�มทีกัษะดา้นภาษา
องักฤษ ตั �งแต ่B1 ขึ�น
ไป ตามประกาศฯ เรื�อง
การทดสอบความรู ้
ภาษาองักฤษสําหรับนัก
ศกึษา ระดบัปรญิญาตรี
รุน่ปีการศกึษา 2562
(เมื�อสิ�นภาคการศกึษาที�
3/2562) สํานักวชิา
เทคโนโลยสีงัคม
จํานวน 25 คน รอ้ยละ
7.51 (จากนักศกึษา
สทุธ ิ384 คน)

จัดการเรยีนการ
สอนรายวชิาภาษา
องักฤษเพิ�มเตมิ
โดยเฉพาะนัก
ศกึษาหลกัสตูร
นานาชาติ

- จํานวนนักศกึษาใหมไ่ดต้ามเป้าหมาย
ของมหาวทิยาลยั

คน 380 106 27.89 เป้าหมายที�หลกัสตูรฯ
กําหนดจํานวน 90 คน*

- ระดบัความสําเร็จของการจัดกจิกรรม คะแนน 6 1 16.67

1.  พฤศจกิายน 2562
ปรกึษาหารอือาจารยผ์ู ้
รับผดิชอบหลกัสตูรและ
สาขาวชิา เพื�อวางแผน
การผลติสื�อประชา
สมัพันธ์ และตารางการ
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไป
ตามแผนประมาณราย
จา่ยที�กําหนดไว ้
2.  สาขาวชิาฯ ดําเนนิ
การจัดประชมุหารอืการ
จัดทําประชาสมัพันธ์
เมื�อวนัที� 11 มนีาคม
2563 โดยไดส้รปุจะ
ประสานศนูยบ์รกิารการ

เนื�องจากเกดิ
สถานการณ์โรค
ระบาดไวรัสโคโรนา
2019 จงึยงัไม่
สามารถดําเนนิ
กจิกรรมใดๆ ได ้

เมื�อสถานการณค์ลี�
คลาย จะดําเนนิ
กจิกรรมเพื�อประชา
สมัพันธใ์นปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ศกึษา เพื�อขอรายชื�อครู
แนะแนวของโรงเรยีน
ตา่งๆ ในเขตจังหวดั
นครราชสมีา และจัด
กจิกรรม Open House ที�
สาขาวชิาและสถานที�
ตา่ง ๆ ในมหาวทิยาลยั
ตามความเหมาะสม
และในสว่นของการ
ผลติสื�อฯ และจัดทําสื�อ
ประชาสมัพันธ์ จะเนน้
การทําเอกสารในรปู
แบบ Infographic, คลิ
ปวดิโีอ โดยจะจัด
กจิกรรมเชญิชวนนัก
ศกึษารว่มประกวดแขง่
ขนัจัดทําคลปิวดิโีอ
และมรีางวลัสนับสนุน
การจัดทําแผน่พับที�มี
QR code เพื�อประชา
สมัพันธท์าง Social
media

- รอ้ยละของจํานวนผูส้มคัรเพิ�มขึ�น รอ้ยละ 5 5 100

ผลการรับสมคัรนัก
ศกึษา-หลกัสตูรนวตั
กรรมเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมบรกิาร
บณัฑติ

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร
เป้าหมาย : มเีครื�องมอืในการประชาสมัพันธ์

- จํานวนนักศกึษาแรกเขา้ที�มศีกัยภาพ
ในการสอบวชิาภาษาองักฤษผา่นตาม
เกณฑม์าตรฐานของมหาวทิยาลยัฯ

คน 5 44 880

ผลการสอบภาษา
องักฤษของนักศกึษา
แรกเขา้ รุน่ปีกาศกึษา
2563  ที�เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน
ของมหาวทิยาลยันับ
ตั �งแต ่A2 ขึ�นไป มี
จํานวน 44 คน
ระดบั B1 ขึ�นไป มี
จํานวนทั �งส ิ�น 12 คน
ระดบั A2 (31-40) มี
จํานวนทั �งส ิ�น 8 คน
ระดบั A2 (นอ้ยกวา่ 31)
มจํีานวนทั �งส ิ�น 24 คน
ระดบั A1 มจํีานวนทั �ง
สิ�น 74 คน
ระดบั A0 มจํีานวนทั �ง
สิ�น 25 คน

- จํานวนนักศกึษาใหมไ่ดต้ามเป้าหมาย
ของมหาวทิยาลยั

คน 280 155 55.36

นักศกึษาสาขาวชิา
เทคโนโลยกีารผลติพชื
จํานวน 50 คน
นักศกึษาสาขาวชิา
เทคโนโลยแีละนวตั
กรรมทางสตัว์ จํานวน
46 คน
นักศกึษาสาขาวชิา
เทคโนโลยกีารอาหาร
จํานวน 51 คน
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

นักศกึษาหลกัสตูรสาขา
วชิาบรูณาการการ
เกษตรฯ จํานวน 8 คน

- ระดบัความสําเร็จของการจัดกจิกรรม คะแนน 6 6 100
ไดดํ้าเนนิการตามราย
ละเอยีดผลงานครบทกุ
ขั �นตอน

- รอ้ยละของจํานวนผูส้มคัรเพิ�มขึ�น รอ้ยละ 5 0 0

รอ้ยละของผูส้มคัรเขา้
ศกึษาไมเ่พิ�มขึ�น แตม่ี
จํานวนสมคัรเขา้ศกึษา
ลดลง
ซึ�งไมเ่ป็นไปตามเป้า
หมายที�กําหนดไว ้

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์
เป้าหมาย : มเีครื�องมอืในการประชาสมัพันธ์
- จํานวนนักศกึษาแรกเขา้ที�มศีกัยภาพ
ในการสอบวชิาภาษาองักฤษผา่นตาม
เกณฑม์าตรฐานของมหาวทิยาลยัฯ

คน 100

- จํานวนนักศกึษาใหมไ่ดต้ามเป้าหมาย
ของมหาวทิยาลยั

คน 3,500

- ระดบัความสําเร็จของการจัดกจิกรรม คะแนน 10 0 0

การจัดกจิกรรม "คา่ย
วศิวะ สรุนารี ครั �งที� 8 "
ซึ�งเดมิกําหนดจัดกจิ
รรมในชว่งเดอืน
มนีาคม-เมษายน 2563
นั�น ไมเ่ป็นไปตามชว่ง
เวลาและเป้าหมายที�
กําหนด การจัดกจิกรรม

เนื�องจาก
สถานการณก์ารแพร่
ระบาดของเชื�อไวรัส
ตดิตอ่ โคโรนา
(Covid-19) ตาม
มาตรการป้องกนั
และเฝ้าระวงั เนื�อง
จากกจิกรรมดงั
กลา่วจะมกีารวมตวั
ของคนจํานวนมาก

ขอเลื�อนการจัด
กจิกรรมออกไป
กอ่น เพื�อลดความ
เสี�ยงขอการแพร่
ระบาด  

- รอ้ยละของจํานวนผูส้มคัรเพิ�มขึ�น รอ้ยละ 5

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาพยาบาลศาสตร์
เป้าหมาย : มเีครื�องมอืในการประชาสมัพันธ์

- จํานวนนักศกึษาแรกเขา้ที�มศีกัยภาพ
ในการสอบวชิาภาษาองักฤษผา่นตาม
เกณฑม์าตรฐานของมหาวทิยาลยัฯ

คน 10 10 100

จํานวนักศกึษาแรกเขา้
ที�มศีกัยภาพในการสอบ
วชิาภาษาองักฤษผา่น
ตามเกณฑม์าตรฐาน
ของมหาวทิยาลยัฯ โดย
นักศกึษาใหม่ เขา้สอบ
วดัสมทิธภิาพดา้นภาษา
องักฤษทกุคน

- จํานวนนักศกึษาใหมไ่ดต้ามเป้าหมาย
ของมหาวทิยาลยั

คน 70 69 98.57

สํานักวชิาพยาบาล
ศาสตร์ รับนักศกึษาใหม่
ปีการศกึษา 2563
จํานวน 69 คน

- ระดบัความสําเร็จของการจัดกจิกรรม คะแนน 4 3.94 98.5

จํานวนนักศกึษาใหม่ ปี
การศกึษา 2563 สํานัก
วชิาพยาบาลศาสตร์ รับ
ไดจํ้านวน 69 คน  จาก
เป้าหมายจํานวน 70 คน

- รอ้ยละของจํานวนผูส้มคัรเพิ�มขึ�น รอ้ยละ 10 0 0

จํานวนผูส้มคัรในปีการ
ศกึษา 2563 (เปิดรับ 3
รอบ)  มจํีานวน 803 คน
ลดลงจากยอดจํานวนผู ้
สมคัรปีการศกึษา 2562
(เปิดรับ 4 รอบ) ซึ�งมี
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

จํานวนผูส้มคัร 1,324
คน  เนื�องจากในปีการ
ศกึษา 2563 จํานวนรอบ
ในการเปิดรับสมคัรนัก
ศกึษาลดลง

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาทนัตแพทยศาสตร์
เป้าหมาย : มเีครื�องมอืในการประชาสมัพันธ์

- จํานวนนักศกึษาแรกเขา้ที�มศีกัยภาพ
ในการสอบวชิาภาษาองักฤษผา่นตาม
เกณฑม์าตรฐานของมหาวทิยาลยัฯ

คน 30 38 126.67

ไตรมาสที� 4 นักศกึษา
ชั �นปีที� 1 ปีการศกึษา
2563 ของสํานักวชิาฯ
เขา้รับการทดสอบ
ภาษาองักฤษแรกเขา้
เมื�อวนัที� 23 กรกฎาคม
2563 ผลปรากฏ ดงันี�
A1=1 / A2=6 / A2
(high)=2 / B1=14 /
B2=12 / C1=3 รวม 38
คน และสอบผา่นตาม
เกณฑ์
ของมหาวทิยาลยัทกุคน

- จํานวนนักศกึษาใหมไ่ดต้ามเป้าหมาย
ของมหาวทิยาลยั

คน 40 40 100

ดําเนนิการเรยีบรอ้ย
โดยมจํีานวนรับนัก
ศกึษาในปีการศกึษา
2563 ดงันี�
รอบที� 1 Port Folio
จํานวน 10 คน
รอบที� 2 โควตาพื�นที�
จํานวน 15 คน
รอบที� 3 Admission (รับ
ผา่น ทปอ.) จํานวน 6
คน
รอบ NT (ผูจ้บปรญิญา
ตร)ี จํานวน 6 คน
รอบที� 5 รับตรงอสิระ
จํานวน 2 คน
และเรยีกลําดบัสํารอง
ของรอบ NT เพิ�มอกี 1
คน
รวมทั �งสิ�น 40 คน

หมายเหต ุ: เนื�อง
จากมสีถานการณ์
การแพรร่ะบาดของ
เชื�อไวรัสโคโร
นา2019 จงึเป็นการ
สมัภาษณท์างไกล
แบบนนออนไลน์

- ระดบัความสําเร็จของการจัดกจิกรรม คะแนน 5 5 100

มคีวามพรอ้มในการ
ดําเนนิการ และได ้
จํานวนนักศกึษาตาม
เป้าที�ตั �งไว ้และในไตร
มาสที� 4 สํานักวชิาฯ ได ้
จัดทําสื�อประชาสมัพันธ์
หลกัสตูรทนัตแพทย
ศาสตรบณัฑติ เพื�อใช ้
ในการประชาสมัพันธรั์บ
นักศกึษาในปีการศกึษา
ถดัไป

ผูร้บัผดิชอบ : สํานักวชิาสาธารณสขุศาสตร์
เป้าหมาย : มเีครื�องมอืในการประชาสมัพันธ์

- ระดบัความสําเร็จของการจัดกจิกรรม คะแนน 5 4 80

1. ไดแ้ตง่ตั �งคณะทํา
งานประชาสมัพันธ์
สํานักวชิาสาธารณสขุ
ศาสตร์ ลงวนัที� 4
มนีาคม 2563 โดยจะ

* ยงัไมไ่ดกํ้าหนดผู ้
รับผดิชอบ ชดัเจน
* มกีารปรับแกโ้ดย
ผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง
หลายครั�ง ทําให ้

- แตง่ตั �งคณะทํา
งานประชาสมัพันธ์
สํานักวชิาสาธารณ
สขุศาสตร์ ลงวนัที�
4 มนีาคม 2563 และ
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ประชมุคณะทํางานครั �ง
ที� 1/2563 ในวนัที� 12
มนีาคม 2563 มอบ
หมายผูรั้บผดิชอบ
2. มนีาคม  ผูรั้บผดิชอบ
ออกแบบชดุนทิรรศการ
แลว้เสร็จแบบแลว้เสร็จ
แตค่ณะทํางานฯ ขอ
ปรับแก ้เสนอใหป้ระชมุ
ทาง zoom  จะนัดหมาย
ในเดอืนเมษายน จงึยงั
ไมไ่ดส้ง่จัดจา้ง
3. พฤษภาคม ออกแบบ
ชดุนทิรรษการใหมเ่นื�อง
จากมกีารปรับแก ้เสนอ
คณะทํางานใหค้วาม
เห็นชอบ
5. สง่หนังสอืขอใหจั้ด
จา้งไปยงัสว่นพัสดุ
กําหนดใหส้ง่มอบภาย
ในเดอืนกรกฎาคม 2563

ออกแบบใหม่

ประชมุเพื�อมอบ
หมาย
- ผูอ้อกแบบให ้
คณะทํางานให ้
กรอบแนวคดิ
เนื�อหาและรปูแบบ
ในการจัดทํา และ
มอบประธานคณะ
ทํางานตดัสนิใจ

ผูร้บัผดิชอบ : โครงการจัดรปูแบบการบรหิารวชิาการดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัรปูใหม่
เป้าหมาย : มเีครื�องมอืในการประชาสมัพันธ์

- จํานวนนักศกึษาแรกเขา้ที�มศีกัยภาพ
ในการสอบวชิาภาษาองักฤษผา่นตาม
เกณฑม์าตรฐานของมหาวทิยาลยัฯ

คน 5 8 160

จํานวนนักศกึษาแรกเขา้
ที�มทีกัษะดา้นภาษา
องักฤษ ตั �งแต ่B1 ขึ�น
ไป ตามประกาศฯ เรื�อง
การทดสอบความรู ้
ภาษาองักฤษสําหรับนัก
ศกึษา ระดบัปรญิญาตรี
มทส. รุน่ปีการศกึษา
2562 (เมื�อสิ�นภาค
3/2562) ดงันี� ั

1) ยงัไมส่งักดัหลกั
สตูร-เทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 8
คน ของจํานวนนัก
ศกึษาสทุธขิองหลกั
สตูร จํานวน 164 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ
2) วทิยาการสารสนเทศ
(นเิทศศาสตรด์จิทิลั)
จํานวน 8 คน ของ
จํานวนนักศกึษาสทุธิ
ของหลกัสตูร จํานวน
73 คน คดิเป็นรอ้ยละ
14.81
ที�มา : ศนูยบ์รกิารการ
ศกึษา

- -

- จํานวนนักศกึษาใหมไ่ดต้ามเป้าหมาย
ของมหาวทิยาลยั

คน 200 242 121

ขอ้มลูการรับเขา้ของนัก
ศกึษาในหลกัสตูรระดบั
ปรญิญาตร ี รุน่ปีการ
ศกึษา 2562
ที�มา : ศนูยบ์รกิารการ
ศกึษา

- -

- ระดบัความสําเร็จของการจัดกจิกรรม คะแนน 5 5 100
สรา้งเว็บไซตป์ระชา
สมัพันธห์ลกัสตูรแลว้
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

เสร็จ
http://digitech.sut.ac.th/

- รอ้ยละของจํานวนผูส้มคัรเพิ�มขึ�น รอ้ยละ 10 4.5 45

เพิ�มขึ�นไมถ่งึ 10% ตาม
เป้าหมาย แตอ่ยา่งไรก็
ตาม โครงการปชส.
หลกัสตูร ก็ทําใหจํ้านวน
ผูส้มคัรเพิ�มขึ�น รอ้ยละ
4.5

เนื�องจากเกณฑก์าร
รับสมคัรในแตล่ะปี
ไมเ่หมอืนกนั รวม
ทั �งมหาวทิยาลยัอื�น
มกีารปรับแผนใน
การรับนักศกึษา สง่
ผลใหอ้ตัราการเพิ�ม
จํานวนผูส้มคัรไม่
เป็นไปตามเป้า
หมาย แตอ่ยา่งไรก็
ตาม เมื�อเทยีบกบั
สาขาวชิาอื�นใน
มหาวทิยาลยั จะ
เห็นไดช้ดัเจนวา่มี
อตัราสงูกวา่มาก
การประชาสมัพันธ์
เชงิรกุจงึมสีว่นชว่ย
ในการเพิ�มอตัราการ
รับสมคัรได ้

-
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

เปาหมาย : มีเครื่องมือในการประชาสัมพันธ

- ระดับความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม

คะแนน 5 4 80 1. ไดแตงตั้งคณะ
ทํางานประชา
สัมพันธ สํานักวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร ลงวันที่ 4
มีนาคม 2563
โดยจะประชุม
คณะทํางานครั้งที่
1/2563 ในวันที่
12 มีนาคม 2563
มอบหมายผูรับผิด
ชอบ
2. มีนาคม  ผูรับ
ผิดชอบออกแบบ
ชุดนิทรรศการ
แลวเสร็จแบบแลว
เสร็จ แตคณะทํา
งานฯ ขอปรับแก
เสนอใหประชุม
ทาง zoom  จะ
นัดหมายในเดือน
เมษายน จึงยังไม
ไดสงจัดจาง
3. พฤษภาคม
ออกแบบชุดนิทร
รษการใหมเนื่อง
จากมีการปรับแก
เสนอคณะทํางาน
ใหความเห็นชอบ
5. สงหนังสือขอให
จัดจางไปยังสวน
พัสดุ กําหนดใหสง
มอบภายในเดือน
กรกฎาคม 2563

* ยังไมไดกําหนด
ผูรับผิดชอบ
ชัดเจน
* มีการปรับแก
โดยผูมีสวนเก่ียว
ของหลายครั้ง ทํา
ใหออกแบบใหม

- แตงตั้งคณะทํา
งานประชา
สัมพันธ สํานัก
วิชาสาธารณสุข
ศาสตร ลงวันที่ 4
มีนาคม 2563
และประชุมเพื่อ
มอบหมาย
- ผูออกแบบให
คณะทํางานให
กรอบแนวคิด
เนื้อหาและรูป
แบบในการจัดทํา
และมอบประธาน
คณะทํางาน
ตัดสินใจ

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703031 - โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หนวยงาน : 1100000 - สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการดานเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม

เปาหมาย : มีเครื่องมือในการประชาสัมพันธ

- จํานวนนักศึกษาแรกเขาที่มี
ศักยภาพในการสอบวิชา
ภาษาอังกฤษผานตามเกณฑ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ

คน 5 8 160 จํานวนนักศึกษาแรกเขาที่มี
ทักษะดานภาษาอังกฤษ
ตั้งแต B1 ขึ้นไป ตาม
ประกาศฯ เร่ือง การทดสอบ
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
มทส. รุนปการศึกษา 2562
(เม่ือสิ้นภาค 3/2562) ดังนี้ั
1) ยังไมสังกัดหลัก
สูตร-เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 8 คน ของจํานวน
นักศึกษาสุทธิของหลักสูตร
จํานวน 164 คน คิดเปน
รอยละ
2) วิทยาการสารสนเทศ (นิ
เทศศาสตรดิจิทัล) จํานวน 8
คน ของจํานวนนักศึกษา
สุทธิของหลักสูตร จํานวน
73 คน คิดเปนรอยละ
14.81
ที่มา : ศูนยบริการการศึกษา

- -

- จํานวนนักศึกษาใหมได
ตามเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย

คน 200 242 121 ขอมูลการรับเขาของนัก
ศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  รุนปการศึกษา
2562
ที่มา : ศูนยบริการการศึกษา

- -

- ระดับความสําเร็จของการ
จัดกิจกรรม

คะแนน 5 5 100 สรางเว็บไซตประชาสัมพันธ
หลักสูตรแลวเสร็จ
http://digitech.sut.ac.th/

- รอยละของจํานวนผูสมัคร
เพิ่มขึ้น

รอยละ 10 4.5 45 เพ่ิมขึ้นไมถึง 10% ตามเปา
หมาย แตอยางไรก็ตาม โค

เนื่องจากเกณฑ
การรับสมัครใน

-

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703031 - โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หนวยงาน : 9000600 - โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการดานเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

รงการปชส. หลักสูตร ก็ทํา
ใหจํานวนผูสมัครเพิ่มขึ้น
รอยละ 4.5

แตละปไมเหมือน
กัน รวมท้ัง
มหาวิทยาลัยอื่น
มีการปรับแผนใน
การรับนักศึกษา
สงผลใหอัตราการ
เพ่ิมจํานวนผู
สมัครไมเปนไป
ตามเปาหมาย
แตอยางไรก็ตาม
เม่ือเทียบกับ
สาขาวิชาอื่นใน
มหาวิทยาลัย จะ
เห็นไดชัดเจนวามี
อัตราสูงกวามาก
การประชา
สัมพันธเชิงรุกจึง
มีสวนชวยในการ
เพ่ิมอัตราการรับ
สมัครได
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปาหมาย : สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 21st Century Skills ไดอยางเหมาะสม

- ระดับความสําเร็จของโครงการ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีพื้นฐาน ระยะท่ี 3

คะแนน 5 3 60 แตงตั้งคณะ
กรรมการ(ราง
TOR ,พิจารณา
กําหนดราคา
กลาง,จัด
จาง,กรรมการ
ตรวจการจาง
,กรรมการผูควบ
คุมงาน) สํารวจ
รวบรวมขอมูล ทํา
แบบแปลน
กําหนดราคากลาง
และดําเนินการจัด
จาง

- *โครงสรางพ้ืนฐานการเรียน การส
อน ทักษะ 21st Century skills
(ความสําเร็จรอยละ 50)

รอยละ 50 8 16 ไดผูรับจางเรียบ
รอยแลว อยูระ
หวงการปรับปรุง
กอสราง โดยผูรับ
จางกําลังจะสง
มอบงานงวดที่ 1
จากจํานวน 5 งวด

- -

แผนงาน : 1.3.2 การสรางระบบที่สนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century education support system)
งาน/โครงการ : 0702126 - โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน ระยะที่ 3 (งบแผนดิน)
หนวยงาน : 3020000 - ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปาหมาย : สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 21st Century Skills ไดอยางเหมาะสม

- ระดับความสําเร็จของการกอสราง
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยา
ศาสตรสุขภาพพื้นฐานและสาธารณ
สุขศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
รนารี ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

คะแนน 5 3 60 เริ่มสัญญาจางเมื่อ
วันท่ี 18 เมษายน
2563 บริษัทเริ่ม
เขาพ้ืนที่เม่ือวันท่ี
24 เมษายน 2563
และเริ่มตรวจรับ
ตามงวดงานที่ 1
เม่ือวันที่ 11
กันยายน 2563  

(Covid-19) มี
มาตรการปองกัน
การแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือโค
โรนาไวรัส Covid
19 โดยประกาศ
ใชพรก.ฉุกเฉิน
ฉบับที่ 5 และ
ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เรื่องปดทํา
การมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เปนการชั่วคราวผู
รับจางจึงไม
สามารถเขา
ดําเนินงานใน
พื้นที่ไดตาม
สัญญา สงผลทํา
ใหการดําเนินการ
กอสรางไมเปนไป
ตามที่กําหนดไว

เรงรัดใหบริษัทรีบ
ดําเนินการและ
กําหนดแลวเสร็จ
ตามสัญญาจาง
วันที 13 ธันวาคม
2563

แผนงาน : 1.3.2 การสรางระบบที่สนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century education support system)
งาน/โครงการ : 0702127 - โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพพ้ืนฐานและสาธารณสุขศาสตร (งบแผนดิน)
หนวยงาน : 3020000 - ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาแพทยศาสตร

เปาหมาย : การพัฒนาทักษะของนักศึกษาแพทยศาสตรใหมีความสามารถที่ยอมรับไดตามมาตรฐานระดับนานาชาติ

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ผลิตแพทยเพิ่มและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแพทยศาสตร

คะแนน 5 4.5 90 - ปการศึกษา 2562
รับนักศึกษาแพทย
ไดตามจํานวนที่เปด
รับ 92 คน (ภายใต
กระทรวงสาธารณ
สุข 80 คน และ
กระทรวง
ศึกษาธิการ 12 คน)
ขณะนี้ศึกษาชั้นปที่
1
- สําหรับการรับนัก
ศึกษาประจําปการ
ศึกษา 2563 อยู
ระหวางดําเนินการ
รับนักศึกษา รอบที่
1
(Portfolio)  (TCAS
รับทั้งสิ้น 5 รอบ)
- มีการสงอาจารย
และเจาหนาที่เขา
อบรมและประชุม
วิชาการดานแพทย
ศาสตรศึกษา
ระหวางวันที่
11-13 ธันวาคม
2562 ณ คณะ
แพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล
- มีการพัฒนา
คณาจารยศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น
เพ่ือการพัฒนา
วิชาการทางการ
แพทยเฉพาะสาขา
ที่มีความจําเปน

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะคลี่
คลาย

แผนงาน : 1.1.1 การสรางความสามารถหลักของนักศึกษา (Core Competency)
งาน/โครงการ : 0101115 - โครงการผลิตแพทยเพิ่มและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร
หนวยงาน : 1060000 - สํานักวิชาแพทยศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

อยางยิ่ง
- มีการดําเนินการ
สอนแบบออนไลน
และเตรียมจัดทํา
หลักสุตรออนไลน
รวมกันในระดับชั้น
คลินิก ระหวาง
มทส. และ รพ.รวม
ผลิต 3 แหง เพื่อใช
สอนรวมกัน
- อยูระหวางเตรียม
การเพื่อเปดชั้น
คลินิก ตามเกณฑ
แพทยสภา
- ปรับปรุงหลัก
สูตรฯ ป 2562
เสร็จเรียบรอย
- หลักสูตรฯ ป
2562 ไดรับการ
รับรองจากแพทย
สภา และผาน
มาตรฐานสากล
WFME
- รับนักศึกษาใหม
ปการศึกษา 2563
ไดครบ 92 คนตาม
แผนการรับ
- มีการสอบ NL1
และ NL2 เม่ือวันท่ี
12-13 กันยายน
2563 (ซึ่งเล่ือน
กําหนดการจากเดิม
เนื่องจาก
สถานการณโควิด)
จึงยังไมทราบผล
การสอบผาน
- นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาไมนอย
กวารอยละ 90 (คิด
จากจํานวนรับเขา
ในแตละรุน)

- นักศึกษาแพทยผานการทดสอบ
ระดับมาตรฐานนานาชาติ

รอยละ 70 0 0 -มีการสอบ NL1,
NL2 เมื่อวันที่
12-13 กันยายน
2563  จึงยังไม
ทราบผลสอบ
- เนื่องจากมีการ

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เลื่อนกําหนดการ
ทดสอบ ดวย
เหตุการณฯ โรค
COVID-19

ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะคลี่
คลาย
- กําหนดสอบ
NL1, NL2 เมื่อวัน
ที่ 12-13
กันยายน 2563  
- ณ วันที่ 30
กันยายน 2563
ยังไมทราบผล
สอบ

- ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพท่ี
ผานในการสอบครั้งแรก

รอยละ 70 0 0 -มีการสอบ NL1,
NL2 เมื่อวันที่
12-13 กันยายน
2563  จึงยังไม
ทราบผลสอบ
- เนื่องจากมีการ
เลื่อนกําหนดการ
ทดสอบ ดวย
เหตุการณฯ โรค
COVID-19

ชวงปลายเดือน
ก.พ. 62 เกิด
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหกําหนดการ
ตางๆ เลื่อนออก
ไปกอนจนกวา
สถานการณจะคลี่
คลาย
- กําหนดสอบ
NL1, NL2 เมื่อ
วันท่ี 12-13
กันยายน 2563  
- ณ วันที่ 30
กันยายน 2563
ยังไมทราบผล
สอบ

-
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เปาหมาย : พัฒนาระบบสื่อการสอนรูปแบบ E-learning Courseware

- ระดับความสําเร็จของการผลิตและ
พัฒนาส่ือการสอนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Coursewares)

คะแนน 5 5 100 มีนาคม ประสาน
งานรวบรวมขอมูล
รายวิชาที่จะรวม
ผลิตเรียบรอยแลว
จํานวน 18 ราย
วิชา

1. 103101
Calculus I
2. 103109
Essential
Calculus
3. 202108 การรู
ดิจิทัล (Digital
Literacy)
4. 202111 ภาษา
ไทยเพื่อการสื่อ
สาร
5. 202331
Asean Studies
(อาเซียนศึกษา)
6. 523101
Computer
Programming I
(Python)
7. 204450 ขอมูล
ธุรกิจเชิงลึกและ
การวิเคราะห
ขอมูล (Business
Insights and
Data Analytics)
8. 1101012 การ
จัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital
Technology

1.คณาจารย
ดําเนินการผลิตลา
ชา เนื่องจากตอง
สอนออนไลน ใน
ชวงสถานการณ
โรคระบาด
2. คณาจารยผลิต
สื่อไดไมตรงตาม
ขอกําหนดของทุน
ทําใหตองมีการ
แกไข

1. เรงรัด
คณาจารย ให
กลับมาผลิตใหได
ตรงตามกําหนด
เวลา
2. ประชุมช้ีแจง
คณาจารยในเรื่อง
ขอกําหนดของส่ือ

แผนงาน : 1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เปนเลิศ (Excellent curriculum)
งาน/โครงการ : 0701129 - โครงการผลิตและพัฒนาสื่อ e-Courseware เพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
หนวยงาน : 3070000 - ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

Management)
9. 1101013 การ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital
Technology
Services)
10. 1101011
เทคโนโลยีดิจิทัล
เบื้องตน (Digital
Technology
Foundation)
11. 803101
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยพื้น
ฐาน
12. 802101
Principles of
Environmental
Health
13. 530233
อุทกวิทยา
14. 703202 การ
พยาบาลสุขภาพ
จิตและจิตเวช 2
15. 102101
Chemistry I
16. 1101092
การโปรแกรมเชิง
อ็อบเจกต
17. 1101201 พื้น
ฐานความม่ันคง
ปลอดภัยของ
สารสนเทศ  และ
เครือขาย
(Foundation in
Information
and Network
Security)
18. 1102511
หลักการเบื้องตน
ของสื่อดิจิทัล
(Fundamentals
of Digital
Media)

ไตรมาสที่ 3
(1 มีนาคม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

2563-30
มิถุนายน 2563)
ดําเนินการผลิต
เสร็จสิ้นจํานวน
95 บทเรียน
ดําเนินการนําขึ้น
ระบบ SUT
e-Learning
จํานวน 68 บท
เรียน

ไตรมาสที่ 4
ดําเนินการผลิต
เสร็จสิ้นเรียบรอย
แลวจํานวน 185
บทเรียน
ดําเนินการนําขึ้น
ระบบ SUT
e-Learning
จํานวน 104 บท
เรียน

- จํานวนสื่อการสอนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Courseware)

รายวิชา 100 201 201 มีนาคม มีรายวิชา
ที่เปดการเรียน
การสอนบนระบบ
จํานวน  
5 บทเรียน ไดแก

102111
Fundamental
Chemistry I (เคมี
พื้นฐาน 1) ประจํา
ภาค 3/2562
จํานวน 3 บท
เรียน
บทเรียนท่ี 1
ทฤษฎีอะตอมและ
โครงสราง
อิเล็กตรอนของ
อะตอม
บทเรียนท่ี 2
สมบัติของธาตุ
ตามตารางธาตุ
บทเรียนท่ี 3
พันธะเคมี

530233
อุทกวิทยา จํานวน

เนื่องคณาจารย
บางรายวิชา ตอง
ทําการสอนออ
นไลน    
ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ในสถานการณฉุก
เฉิน        
จึงขอเลื่อนการ
ผลิตสื่อประเภท
eCourseware
ออกไปชั่วคราว

เนื่องคณาจารย
บางรายวิชา ตอง
ทําการสอนออ
นไลน ตาม
ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ในสถานการณฉุก
เฉิน จึงดําเนินการ
ลาชา

1. เรงรัด
คณาจารย ให
กลับมาผลิตใหได
ตรงตามกําหนด
เวลา
2. ประชุมช้ีแจง
คณาจารยในเรื่อง
ขอกําหนดของส่ือ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

2 บทเรียน
บทเรียนท่ี 6 การ
ดัก การซึม
บทเรียนท่ี 7 นํ้าใต
ดิน

523101
Computer
Programming I
จํานวน 11 บท
เรียน
บทเรียนท่ี 1
ระบบและสวน
ประกอบของ
คอมพิวเตอร
บทเรียนท่ี 2 การ
ประมวลผลขอมูล
แบบ
อิเล็กทรอนิกส
บทเรียนท่ี 3 ผัง
งาน
บทเรียนท่ี 4
ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับไพธอน
บทเรียนท่ี 5 การ
รับขอมูลและการ
แสดงผล
บทเรียนท่ี 6 ชนิด
ขอมูล
บทเรียนท่ี 7 ตัว
ดําเนินการ
บทเรียนท่ี 8 การ
ควบคุมแบบทาง
แยก
บทเรียนท่ี 9 การ
ควบคุมแบบวนลูป
บทเรียนท่ี 10 คํา
สั่งพิเศษในการ
ควบคุม
บทเรียนท่ี 11
ทบทวนเนื้อหา
กอนสอบ

ไตรมาสที่ 3
(1 มีนาคม
2563-30
มิถุนายน 2563)
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

1. ดําเนินการผลิต
สื่อหลักไดจํานวน
95 บทเรียน
2. ดําเนินการผลิต
สื่อเสริมไดจํานวน
95 บทเรียน
3. รวบรวมขอ
สอบไดจํานวน 69
บทเรียน
4. นําขึ้นระบบ
SUT e-Learning
ไดจํานวน 68 บท
เรียน

ไตรมาสที่ 4
(1 กรกฏาคม
2563-30
กันยายน 2563)
- จํานวนสื่อท่ีผลิต
ได 18 รายวิชา
จํานวน 185 บท
เรียน

- รอยละของบทเรียนที่ผลิตเปน
e-Courseware เพื่อสนับสนุน
Modular Curriculum

รอยละ 25 66 264 กําลังดําเนินการ
ผลิตจํานวน 6
รายวิชา จากทั้ง
หมด 18 รายวิชา
1. 1101012 การ
จัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital
Technology
Management)
2. 1101013 การ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital
Technology
Services)
3. 1101011
เทคโนโลยีดิจิทัล
เบื้องตน (Digital
Technology
Foundation)
4. 1101092 การ
โปรแกรมเชิงอ็อบ
เจกต
5. 1101201 พ้ืน
ฐานความม่ันคง
ปลอดภัยของ

1.คณาจารย
ดําเนินการผลิตลา
ชา เนื่องจากตอง
สอนออนไลน ใน
ชวงสถานการณ
โรคระบาด
2. คณาจารยผลิต
สื่อไดไมตรงตาม
ขอกําหนดของทุน
ทําใหตองมีการ
แกไข

1. เรงรัด
คณาจารย ให
กลับมาผลิตใหได
ตรงตามกําหนด
เวลา
2. ประชุมช้ีแจง
คณาจารยในเรื่อง
ขอกําหนดของส่ือ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สารสนเทศ  และ
เครือขาย
(Foundation in
Information
and Network
Security)
6.1102011 หลัก
การเบื้องตนของ
สื่อดิจิทัล
(Fundamentals
of Digital
Media)

รายวิชาที่นําไปใช
ประกอบการเรียน
การสอนทุกวิชาใน
หลักสูตร
Modular
curriculum
จํานวน 66
ยทเรียน คิดเปน
รอยละ 124

- รอยละของบทเรียนที่ผลิตเปน
e-Courseware เพื่อสนับสนุนหลัก
สูตร ท่ีเสริมสรางการเปนผูประกอบ
การ

รอยละ 10 20 200 1. ดําเนินการผลิต
รายวิชา
1101012 การจัด
การเทคโนโลยีดิจิ
ทัล (Digital
Technology
Management)
จํานวน 7 บท
เรียน
2. ดําเนินการผลิต
รายวิชา 204450
ขอมูลธุรกิจเชิงลึก
และการวิเคราะห
ขอมูล (Business
Insights and
Data Analytics)

ไตรมาสที่ 4 (1 กร
กฏาคม - 30
กันยายน)
1. ดําเนินการผลิต
รายวิชา
1101012 การจัด
การเทคโนโลยีดิจิ
ทัล (Digital

1.คณาจารย
ดําเนินการผลิตลา
ชา เนื่องจากตอง
สอนออนไลน ใน
ชวงสถานการณ
โรคระบาด
2. คณาจารยผลิต
สื่อไดไมตรงตาม
ขอกําหนดของทุน
ทําใหตองมีการ
แกไข

1. เรงรัด
คณาจารย ให
กลับมาผลิตใหได
ตรงตามกําหนด
เวลา
2. ประชุมช้ีแจง
คณาจารยในเรื่อง
ขอกําหนดของส่ือ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

Technology
Management)
จํานวน 11 บท
เรียน
2. ดําเนินการผลิต
รายวิชา 204450
ขอมูลธุรกิจเชิงลึก
และการวิเคราะห
ขอมูล (Business
Insights and
Data Analytics)
จํานวน 11 บท
เรียน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สถานพัฒนาคณาจารย

เปาหมาย : เตรียมความพรอมใหกับอาจารยท้ังในดานของศักยภาพในการทําวิจัย การใชส่ือการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อกาวเขาสูอาเซียนและ
ระดับสากล

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ความสามารถของอาจารยใหสอด
คลองกับมาตรฐานสากล
(International standard)

คะแนน 5 5 100 ไตรมาส 1 ไดจัด
ทําแผนงบ
ประมาณ ตามขั้น
ตอนที่ 1 และจัด
กิจกรรมอบรม
ของสํานักวิชา
เทคโนโลยีการ
เกษตรและสํานัก
วิชาสาธารณสุข
ตามขั้นตอนที่ 2
แลว
ไตรมาส 2 มีแผน
การจัดเตรียมราย
นามคณาจารยพี่
เลี้ยง สําหรับ
คณาจารยผูสนใจ
ขอสมัคร (หาก
กิจกรรมไดดําเนิน
การแลวเสร็จตาม
เปาประสงค) (ดัง
เอกสารแนบ)
ไตรมาส 3
ประสานสถาบัน
Advance HE
สนับสนุนการขอ
สงรับรองวิทยะ
ฐานะดานการ
สอนแบบ Direct
Application
ไตรมาส 4
ประกาศรับรอง
วิทยฐานะดาน
การสอน จํานวน
ทั้งสิ้น 72 ราย

คณาจารยรับฟง
ขอมูลความรูดาน
กรอบมาตรฐาน
วิชาชีพดานการ
สอนแตขาดความ
ตอเนื่องและระยะ
เวลาในการจัดทํา
เอกสารขอรับรอง

มุงเนนการ
ประชาสัมพันธ
และเขาหากลุม
คนเชิญชวนใน
ลักษณะราย
บุคคล

แผนงาน : 1.2.2 การพัฒนาความสามารถหลักของอาจารย (Core competency development)
งาน/โครงการ : 0602046 - โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารยใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล (International standard)
หนวยงาน : 0021400 - สถานพัฒนาคณาจารย
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- สัดสวนอาจารยผูรวมโครงการ มี
การใชและพัฒนาสื่อประกอบการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ

คน 20 20 100 ไตรมาสที่ 1 มี
คณาจารยไดรับ
การรับรอง
วิทยฐานะดานการ
สอนจํานวน 2
ทาน ไดแก ผศ.ดร
.ศิวัฒน ไทอุดม
สําักวิชา
เทคโนโลยีการ
เกษตร และ
อ.นรินทร สิทธิ
ฑูรณ สํานักวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร (และทุก
ทานมีการใชสไลด
ประกอบการสอน
เปนภาษาอังกฤษ)
ไตรมาสที่ 2
คณาจารยผูไดรับ
การรับรอง
จํานวน 4 ทาน
ไดแก อ.ดร.ธวัช
พงษ พิทักษ
(AFHEA) สํานัก
วิชาเทคโนโลยี
สังคม  / อ.ดร
.ไตรภพ พาหอม
(AFHEA) สํานัก
วิชาเทคโนโลยีการ
เกษตร / อ.ดร.
Christop Herold
(AFHEA) สํานัก
วิชาวิทยา
ศาสตร  / อ.
ดร.ปยะนุช ปนอยู
(FHEA) สํานักวิชา
วิทยาศาสตร มี
รายวิชาที่ใชสไลด
และเอกสาร
ประกอบการสอน
เปนภาษาอังกฤษ
ไตรมาสที่ 3
คณาจารยผูไดรับ
การรับรอง
จํานวน 2 ทาน
ไดแก รศ.ดร.ฉัตร
ชัย โชติฐายางกูร

ผูไดรับการรับรอง
ทุกทานมีทักษะ
ในการใชภาษา
อังกฤษในการ
สอนไดเปนอยางดี
แตในทางปฏิบัติ
มักมีการเรียนการ
สอนเปนภาษา
ไทย เพื่อใหนัก
ศึกษาเกิดความ
เขาใจไดอยางรวด
เร็ว

สนับสนุนให
คณาจารยใชสื่อ
การสอนเปน
ภาษาอังกฤษให
มากยิ่งขึ้น โดย
สามารถมีการ
เรียนการสอน
เปนภาษาไทยได
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

(SFHEA) สํานัก
วิชาวิศวกรรม
ศาสตร/ ผศ.ดร.ธี
ระนันท ศิริตา
นนท (SFHEA)
สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร
ไตรมาสที่ 4
คณาจารญผูไดรับ
การรับรอง เพิ่ม
เติมจํานวน 3
ทาน ไดแก อ.ดร
.วิทวัส แสนรังค
(FHEA) / ผศ.ดร
.เบญจพร สุขประ
เสิรฐ (FHEA) /
อ.ดร.กมลชนก อํา
นาจกิติกร (FHEA)

- จํานวนอาจารยที่ไดรับการรับรอง
วิทยฐานะดานการสอนจาก UKPSF
ตั้งแตระดับ Associate fellow ขึ้น
ไป

คน 20 20 100 ไตรมาสที่ 1 มี
คณาจารยไดรับ
การรับรอง
วิทยฐานะดานการ
สอนจํานวน 2
ทาน ในระดับ
Senior Fellow
ไดแก ผศ.ดร.ศิวัฒ
น ไทอุดม
สําักวิชา
เทคโนโลยีการ
เกษตร และ
อ.นรินทร สิทธิ
ฑูรณ สํานักวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร  
ไตรมาสที่ 2
คณาจารยผูไดรับ
การรับรอง
จํานวน 4 ทาน
ไดแก อ.ดร.ธวัช
พงษ พิทักษ
(AFHEA) สํานัก
วิชาเทคโนโลยี
สังคม  / อ.ดร
.ไตรภพ พาหอม
(AFHEA) สํานัก
วิชาเทคโนโลยีการ
เกษตร / อ.ดร.

คณาจารยหลาย
ทานสนใจ แตติด
ปญหาในดาน
เวลาดําเนินงาน

สนับสนุนกลุม
เปาหมายที่มี
ความพรอมให
ดําเนินการขอ
รับรองกอนเปน
กลุมตน ๆ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

Christop Herold
(AFHEA) สํานัก
วิชาวิทยา
ศาสตร  / อ.
ดร.ปยะนุช ปนอยู
(FHEA) สํานักวิชา
วิทยาศาสตร
ไตรมาสที่ 3
คณาจารยผูไดรับ
การรับรอง
จํานวน 2 ทาน
ไดแก รศ.ดร.ฉัตร
ชัย โชติฐายางกูร
(SFHEA) สํานัก
วิชาวิศวกรรม
ศาสตร/ ผศ.ดร.ธี
ระนันท ศิริตา
นนท (SFHEA)
สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร
ไตรมาสที่ 4
คณาจารญผูไดรับ
การรับรอง เพิ่ม
เติมจํานวน 3
ทาน ไดแก อ.ดร
.วิทวัส แสนรังค
(FHEA) / ผศ.ดร
.เบญจพร สุขประ
เสิรฐ (FHEA) /
อ.ดร.กมลชนก อํา
นาจกิติกร (FHEA)

375



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพเพื่อทดแทนการนํา
เขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ

คะแนน 5 5 100 จากโครงการนี้
เปนโครงการตอ
เนื่อง ในปงบ
ประมาณ 2562
ไดมีการจัดซื้อ
ครุภัณฑใน
โครงการเปนที่
เรียบรอยแลว โดย
ที่ครุภัณฑตางๆมี
การทํางานไดเปน
อยางดี ทําให
พรอมในการ
บรรยายและ
อบรมหลักการทํา
งานในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติที่นัก
ศึกษาสามารถใช
งานไดตริง เปน
การสรางเสริม
ประสบการณให
แกนักศึกษา ซึ่งถือ
เปนขอไดเปรียบ
ของนักศึกษาหา
วิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ที่ไดมีโอกาสเรียน
รูการทํางานของ
เครื่องมือและ
เครื่องจักรที่ใกล
เคียงกับ
อุตสาหกรรมจริง
อีกท้ังไดทํางานเชิง
ลึกในกระบวนการ
ผลิตสารเคมี
ชีวภาพและเชื้อ
เพลิงชีวภาพใน
ระดับโรงงานตน
แบบอีกดวย ทั้งนี้
สําหรับปงบ

ไมมี ไมมี

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102113 - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเพ่ือทดแทนการนําเขาเทคโนโลยีจาก

ตางประเทศ (งบแผนดิน)
หนวยงาน : 1030400 - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ประมาณ 2563
ขณะนี้อยูระหวาง
การจัดซื้อครุภัณฑ
ที่ไดเพิ่มเติม ดัง
นั้นนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการจะได
เรียนรูครุภัณฑท่ี
ไดติดตั้งสมบูรณ
แลว โดยวิทยากร
ไดมีการบรรยาย
หลักการพื้นฐาน
ของเครื่องมือใน
โรงงานตนแบบ
กระบวนการทาง
ชีวภาพ เครื่องจักร
ในกระบวนการ
ผลิตเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มของ
ผลิตภัณฑทางการ
เกษตรซึ่งเนนไปที่
วัตถุดิบที่มีอยูมาก
ในทองถิ่น เชนมัน
สําปะหลัง และ
ออย เปนตน โดย
เพ่ิมมูลคา
โดยกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี
ชีวภาพและ
วิศวกรรมเคมีเพื่อ
สรางผลผลิตเกิด
เปนกลุมผลิตภัณฑ
ที่เปนสารเคมี
ชีวภาพและเชื้อ
เพลิงชีวภาพในรูป
แบบไบโอแกส ท้ัง
นี้นักศึกษาที่รวม
โครงการเปนนัก
ศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาจา
วิชาวิศวกรรมเคมี
โดยนักศึกษาจะได
รับความรู หลัก
การทํางานของ
เครื่องมือตางๆ
และมีการนําเสนอ
แบบปากเปลาใน
การประชุม อบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อใหนักศึกษามี
ประสบการณใน
การนําเสนอผล
งานจากการทํา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

งาน แลกเปลี่ยน
ความรู เกิดการ
แตกแขนงความรู
ในดานตางๆ

- นักศึกษาผานการประมวลความรู
ที่อยูในระดับดี

คน 35 52 148.57 นักศึกษาเขารวม
โครงการไดรับการ
บรรยายและ
การอบรมหลัก
การทํางานของ
เครื่องมืออุปกรณ
ตางๆที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีการ
ผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ มีการ
ทดสอบเบื้องตน
ในการปฏิบัติงาน
กับเครื่องมือ
พรอมทั้งประเมิน
ผลการทดสอบ
ความรูความเขาใจ

ไมมี ไมมี

- รอยละของนักศึกษาท่ีนําความรู
ทางเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
ไปใชประโยชนและถูกคัดเลือกเขา
ทํางาน

รอยละ 75 113 150.67 นักศึกษาเขารวม
ศึกษาในงานดาน
เช้ือเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
เกิดการเรียนรูและ
ทํางานดวยเครื่อง
มือและอุปกรณ
จริง โดยมีการ
จัดการศึกษาและ
ฝกอบรมความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับ
การการออกแบบ
โรงงานใหกับนัก
ศึกษาในงานดาน
เช้ือเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
ซึ่งการจัดการ
ประมวลความรู
ของนักศึกษากอน
จบการศึกษา รวม
ทั้งการนํานัก
ศึกษาดูงานในโรง
งานอุตสาหกรรม
จริง เพื่อเปนแนว
ทางอาชีพจะ
ดําเนินงานในไต
มาสท่ี 4

ไมมี ไมมี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สถานพัฒนาคณาจารย

เปาหมาย : เตรียมความพรอมใหกับอาจารยท้ังในดานของศักยภาพในการทําวิจัย การใชส่ือการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อกาวเขาสูอาเซียนและ
ระดับสากล

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบและกระบวนการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่สะทอน
ทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21

คะแนน 5 5 100 -กําหนดความตอง
การ (TOR) ในการ
ปรับปรุงระบบ
และกําหนดวัน
ประชุมคณะทํา
งานพัฒนาระบบ
ประเมินฯ เพื่อ
พิจารณาขอ
กําหนดการปรับ
ปรุงระบบ
-จัดประชุมคณะ
ทํางานพัฒนา
ระบบประเมินฯ
-สํารวจขอคิดเห็น
ตอรูปแบบการ
ประเมินการสอน
และขอคําถามท่ีใช
ในปจจุบัน จากทุก
สํานักวิชา
-ดําเนินการจัดจาง
ปรับปรุงระบบ
ประเมินการสอน
-ตรวจรับการปรับ
ปรุงระบบประเมิน
การสอน
จากบริษัท
-เปดใชงานระบบ
ที่ไดพัฒนาแลว
เสร็จ

มีบางสวนที่ยังไม
สามารถสงมอบ
งานไดภายในปงบ
ประมาณ

บริษัทจะดําเนิน
การสงมอบงาน
ในป2564

- ระบบการประเมินการสอนของ
คณาจารย

รอยละ 100 100 100 เปดใชงานระบบ
ประเมินการสอนที่
ไดจัดจางพัฒนา

มีบางสวนที่บริษัท
ดําเนินการสง
มอบงานไมทัน
ภายในปงบ

มีการสงมอบงาน
ในปงบ
ประมาณ2564

แผนงาน : 1.2.2 การพัฒนาความสามารถหลักของอาจารย (Core competency development)
งาน/โครงการ : 0602059 - โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่สะทอนทักษะการเรียนรูศตวรรษที่

21
หนวยงาน : 0021400 - สถานพัฒนาคณาจารย
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ประมาณ

- 3. ระบบประเมินประสิทธิภาพการ
สอนตามกรอบมาตรฐานสากล

ระบบ 1 1 100 -ดําเนินการพัฒนา
ระบบและตรวจ
รับเรียบรอยแลว
-กําหนดใชงาน
ระบบที่พัฒนาใน
ภาคการศึกษาท่ี
1/2563
-เปดใชงานระบบ
ที่ไดพัฒนา ใน
ภาคการศึกษาท่ี
1/2563
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเปนผูประกอบการสําหรับนักศึกษา

เปาหมาย : การพัฒนาหลักสูตรสําหรับการสรางผูประกอบการและนวัตกรรม

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
หลักสูตรสําหรับการสรางผู
ประกอบการและนวัตกรรม

คะแนน 5 5 100 ไดดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน/กิจกรรม
เสริมหลักสูตร
/กิจกรรมนอก
หลักสูตร ตาม
แผนงานที่กําหนด
และไดรับผลการ
จัดเรียนการส
อน/กิจกรรม เปน
ระยะ

- -

- นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความ
เปนผูประกอบการ

รอยละ 37 84.86 229.35 จํานวนนักศึกษาที่
เขากิจกรรมการ
พัฒนาความเปนผู
ประกอบการ รวม
ทั้งทุกกิจกรรม
จํานวน 7,572 คน
จากจํานวนนัก
ศึกษา 15,716 คน
คิดเปน รอยละ
48.18

จากสถานการณ
COVID-19 ทําให
นักศึกษาเขารวม
กิจกรรมไดนอย
กวาปกติ

จัดกิจกรรม
Online เสริม

- คณาจารย นักวิจัยและบุคลากร
ที่ไดรับการพัฒนาความเปนผู
ประกอบการ

รอยละ 37 18.15 49.05 จํานวนคณาจารย
นักวิจัยและ
บุคลากร ที่ไดรับ
การพัฒนาความ
เปนผูประกอบการ
จํานวน 125 คน
จากจํานวน 2,000
คน

การจัดกิจกรรม
การพัฒนาความ
เปนผูประกอบ
การสําหรับ
คณาจารย นัก
วิจัยและบุคลากร
ไดรับความสนใจ
มีผูสมัครเขารวม
กิจจํานวนหนึ่ง
แตก็มีจํานวนที่ขอ
ยกเลิกการเขา
รวมกิจกรรม

แผนงาน : 1.5.1 การสรางระบบสนับสนุนดานนวัตกรรมและความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial and innovation
supporting system)

งาน/โครงการ : 0901001 - โครงการพัฒนาหลักสูตรสําหรับการสรางผูประกอบการและนวัตกร
หนวยงาน : 0022000 - โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเปนผูประกอบการสําหรับนักศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เนื่องจากติดภาระ
งานเรงดวน

- สัดสวนนักศึกษาท่ีไดเรียนในราย
วิชา/หลักสูตรที่สงเสริมความเปน
ผูประกอบการและนวัตกร

รอยละ 35 74.37 212.49 จํานวนนักศึกษาที่
ไดเรียนในรายวิชา
ที่สงเสริมความ
เปนผูประกอบการ
จํานวน 4,513 คน
โดยเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสที่แลว
จํานวน 1,169 คน
จากจํานวนนัก
ศึกษารวม
15,716 คน คิด
เปน

- สัดสวนของนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรมพัฒนาแนวคิดและทักษะ
ความเปนผูประกอบการอยางเขม
ขน

รอยละ 15 26.07 173.8 จํานวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม
การพัฒนาความ
เปนผูประกอบการ
อยางเขมขน
จํานวน 2,072 คน
จากจํานวน
15,716 คน

จากสถานการณ
COVID-19 ทําให
นักศึกษาเขา
กิจกรรมไดนอย
กวาปกติ

จัดกิจกรรม
Online เพื่อเปน
ทางเลือกใหนัก
ศึกษา

- จํานวนนักศึกษาท่ีเขารบการบม
เพาะความเปนผูประกอบการ

คน 40 170 425 นักศึกษาจํานวน
40 คนไดรับการ
บมเพาะความเปน
ผูประกอบการ
อยางตอเนื่อง โดย
ไดเขารวมกิจกรรม
- SiBB
Innovation
Bootcamp ซ่ึง
เปนการดําเนิน
งานรวมกับ สํานัก
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ ใน
การบมเพา่ะความ
เปนผูประกอบการ
ดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ เพื่อ
เตรียมความพรอม
ในการออกสูตลาด
สากล
- การบมเพาะ
ความเปนผู
ประกอบการ เพื่อ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เตรียมตัวในการ
ขอรับทุนกับโครง
กา YSF และ STL

- จํานวนคณาจารยที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดานความเปนผู
ประกอบการและนวัตกร

รอยละ 35 29.41 84.03 จํานวนคณาจารย
ที่เขารวมกิจกรรม
การพัฒนาความ
เปนผูประกอบการ
จํานวน 63 คน
จากจํานวน
คณาจารยทั้งหมด
503 คน

เนื่องจากตาราง
เรียนในภาคการ
ศึกษาที่ผานมามี
การปรับเปลี่ยน
ใหสอดรับการ
สถานการณ
COVID ทําให
คณาจารยไมา
สามารถเขารวม
กิจกรรมได

- จํานวนแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมท่ี
มีศักยภาพในการเติบโตสูง
(Innovative Startup) ของนัก
ศึกษา หรือผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับสนับสนุน
เงินทุนจากนักลงทุน หรือสามารถ
เริ่มดําเนินการได

ราย 10 78 780 จํานวน
Innovative
Startyp ท่ีได
สมัครเขารวม
กิจกรรมโครงการ
ยุวสตารทอัพ โดย
สํานักงานนวัต
กรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

เปาหมาย : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

- ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาการเพ่ิมการผลิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาล
ศาสตร

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1
วางแผนการ
ดําเนินงานการ
จัดการศึกษาหลัก
สุตรพยาบาล
ศาสตบัณฑิต
ไตรมาสที่ 2
ดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนด
ไว
ไตรมาสที่ 3
ดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนด
ไว รวบรวมขอมูล
และประมวลผล
ไตรมาสที่ 4
ดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนด
ไว รวบรวมขอมูล
และประมวลผล
สรุปและรายงาน
ผล

- รอยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการ
ศึกษาตามแผนท่ีกําหนด

รอยละ 90 89.5 99.44 ไตรมาสที่ 4
1.นักศึกษาหลัก
สูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต
แรกเขาปการ
ศึกษา 2559
จํานวน 76 คน
พนสภาพ 5 คน
(รอยละ 6.5)
สําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา
2562 จํานวน 68
คน (รอยละ

แผนงาน : 1.1.2 การสรางทักษะแหงความเปนเลิศของนักศึกษา (Excellent Skills)
งาน/โครงการ : 0102136 - โครงการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร
หนวยงาน : 1080000 - สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

89.5)  ยังไมสําเร็จ
การศึกษา 3 คน
(รอยละ 4 )  

- *ความพึงพอใจของผูใชงาน
บัณฑิตในดานคุณสมบัติพึงประสงค
ของบัณฑิตเพิ่มขึ้น

รอยละ 80 86.2 107.75 ไตรมาสที่ 4
1.คะแนนความพึง
พอใจผูใชบัณฑิต
4.31/5 คะแนน
คิดเปนรอยละ
86.2

- *ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
เพิ่มขึ้น

รอยละ 80 100 125 ไตรมาสที่ 4
1.ภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา
2562 หลังสําเร็จ
การศึกษาภายใน
6 เดือน ผูสําเร็จ
การศึกษามีงาน
68 คน คิดเปน
รอยละ 100

- นักศึกษามีทักษะที่จําเปนในศต
รวรรษท่ี 21 เพ่ิมมากขึ้น

รอยละ 80 86 107.5 ไตรมาสที่ 4
จากผลการ
ประเมินทักษะท่ี
จําเปนในศตวรรษ
ที่ 21 ของนัก
ศึกษา  ไดคะแนน
4.3/5  คิดเปน
รอยละ 86
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาแพทยศาสตร

เปาหมาย : การพัฒนาทักษะของนักศึกษาแพทยศาสตรใหมีความสามารถที่ยอมรับไดตามมาตรฐานระดับนานาชาติ

- ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพท่ี
ผานในการสอบครั้งแรก

รอยละ 80 0 0 - เนื่องจากมี
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหมีการเลื่อน
กําหนดการ
ทดสอบ เปนวันที่
12-13 กันยายน
2563 จึงยังไม
ทราบผลการสอ
ผาน

เนื่องจากมี
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ให ศรว. เลื่อน
กําหนดการ
ทดสอบไปปลายป
2563

- อัตราการเขารวมการสอนระบบ
ทางไกลของนักศึกษา

รอยละ 80 80 100 มีการทดสอบการ
ใชงานแลว
และมีการใชงาน
ระบบฯ ทั้งการ
สอนและการ
ประชุม

- จํานวนโรงพยาบาลรวมผลิตท่ีมี
การประชุมการเรียนการสอนรวม
กับสํานักวิชาแพทยศาสตร

หนวยงาน 3 4 133.33 ดําเนินการติดตั้ง
ทดสอบ อบรม
และใชงานรวมกัน
ระหวาง มทส.โดย
ติดตั้งที่ รพ.มทส
.และ รพ.รวมผลิต
ทั้ง 3 แหง
(รพ.ชัยภูมิ
รพ.บุรีรัมย และ
รพ.สุรินทร)

สถานการณ
COVID-19 ทําให
การใชงานในหอง
ประชุมเดียวกัน มี
อัตราการใชลดลง
เพ่ือรักษา
มาตรฐาน Social
Distancing

เปาหมาย : ระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่เปนเลิศ

- ระดับความสําเร็จของโครงการ
ระบบดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารระยะ
ไกลในโรงพยาบาลแหลงฝกและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คะแนน 5 5 100 1. แตงตั้งคณะทํา
งานจัดซื้อจัดจาง
เรียบรอยแลว
และไดมีการรวม
กันหารือในการ

แผนงาน : 1.1.1 การสรางความสามารถหลักของนักศึกษา (Core Competency)
งาน/โครงการ : 0101126 - โครงการระบบดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารระยะไกลในโรงพยาบาลแหลงฝกและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หนวยงาน : 1060000 - สํานักวิชาแพทยศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ดําเนินงาน
2. ผูรับเหมาเขา
ติดตั้งระบบและ
อุปกรณ พรอม
ทดสอบ
3. ทดสอบระบบ
และฝกอบรมการ
ใชงาน
4. ตรวจการจาง
แลว

- *นักศึกษาแพทยผานการทดสอบ
ระดับมาตรฐานนานาชาติ

รอยละ 80 50 62.5 - เนื่องจากมี
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ใหมีการเลื่อน
กําหนดการ
ทดสอบ เปนวันที่
12-13 กันยายน
2563 จึงยังไม
ทราบผลการสอ
ผาน
หมายเหตุ  ในปที่
ผานมา ผลการ
สอบผานประมาณ
60%

เนื่องจากมี
เหตุการณไมปกติ
จากโรค
COVID-19 จึงทํา
ให ศรว. เลื่อน
กําหนดการ
ทดสอบไปปลายป
2563  (12-13
กันยายน 2563)
ณ วันท่ี 30
กันยายน 2563
จึงยังไมทราบผล
การสอบ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เปาหมาย : มีโปรแกรมการพัฒนาอาชีพนักศึกษาที่จบการศึกษา โดยจัดใหมีการทดสอบทักษะในดานตาง ๆ เพ่ือจัดทํา Individual Profiles
Score โดยใชแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐาน

- ระดับความสําเร็จของโครงการ
สงเสริมการเปนบัณฑิตพึง
ประสงค

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1 ได
ดําเนินการหารือ
กับผูบริหาร และ
สรุปหัวขอของ
กิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการ

ไตรมาสที่ 2 มีการ
หารือวิทยากร
เรียบรอย

ไตรมาสที่ 3 ยังไม
ไดมีการดําเนิน
การ จัดทําแบบ
ทดสอบออนไลน
เพ่ือการหาจุดแข็ง
เนื่องจากสถาน
กาณการระบาด
ของ โควิด-19 ทํา
ใหตองเลื่อนไป
ดําเนินการในไตร
มาสท่ี 4

ไตรมาสที่ 4 ไดมี
การจัดการดําเนิน
การใหนักศึกษา
ทดสอบเรียบรอย

- นักศึกษาไดทําแบบทดสอบออ
นไลนเพื่อการหาจุดแข็ง

คน 3,000 2,699 89.97 เนื่องจากงบ
ประมาณที่ผาน
การพิจารณา
สามารถดําเนิน
การเพื่อใหนัก
ศึกษาไดที่แบบ
ทดสอบเพียง

แผนงาน : 1.4.1 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในดานสหกิจศึกษา (Leading university for cooperative education)
งาน/โครงการ : 0801186 - โครงการสงเสริมการเปนบัณฑิตพึงประสงค
หนวยงาน : 3080000 - ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

2699 user เทา
นั้น
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สถานศึกษาคนควาการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและภาษา

เปาหมาย : เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนสุรวิวัฒนใหมีความสามารถทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และภาษา

- ระดับความสําเร็จของการสนับ
สนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา
คนควาการเรียนรูวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และภาษา

คะแนน 5 5 100 เปนไปตามแผนที่
ไดวางไว

- นักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยการส
อบ O-NET ไมตํ่ากวาอันดับ 10
ของจังหวัด

รอยละ 80 80 100 กําลังดําเนินงาน
ตามแผนที่ไดวาง
ไว

- บุคลากรสายวิชาการที่ผลิต ผล
งานวิจัยทางการศึกษา

รอยละ 20 23.5 117.5 ไดดําเนินการตาม
แผนที่วางไว มีครู
ที่ทําวิจัยในชั้น
เรียน 8 คน

- โครงงานวิทยาศาสตร สิ่งประดิษฐ
หรือนวัตกรรม และการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการที่สงเขารวมใน
งานวิชาการระดับประเทศ

เรื่อง 100 100 100 กําลังดําเนินงาน
ตามแผนที่ไดวาง
ไว

แผนงาน : 1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการตอบโจทยความตองการของประเทศ (Leading university-country
demand driven)

งาน/โครงการ : 0703029 - โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาคนควาการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และภาษา
หนวยงาน : 0021900 - สถานศึกษาคนควาการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและภาษา
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยกิจการนานาชาติ

เปาหมาย : ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเปนแหลงการเรียนรูและพักอาศัยไดอยางเหมาะสม มีการจัดสรรการใชพ้ืนที่ไดอยาง
เหมาะสม

- ระดับความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมเสริมสรางบรรยากาศ
ความเปนนานาชาติใน
มหาวิทยาลัยฯ

คะแนน 0 2 0 มีการวางแผนจัด
กิจกรรมท่ีเสริม
สรางบรรยากาศ
ความเปนนานาชาติ
ในมหาวิทยาลัยฯ
ดังนี้
1. ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ได
ดําเนินการประสาน
ใหศูนยกิจการนานา
ชาติติดตอหนวย
งานที่แปล เพื่อ
ดําเนินการแปลแนว
ปฏิบัติการใชงาน
หองปฏิบัติการของ
ศูนยเครื่องมือฯ
2. โครงการจัดตั้ง
สถานพัฒนาความ
เปนผูประกอบการ
สําหรับนักศึกษา
ดําเนินการประสาน
ศูนยกิจการนานา
ชาติเพื่อขอรายชื่อ
มหาวิทยาลัยที่มี
ความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
ทําหนังสือเชิญใหสง
ผูแทนมาเขารวม
กิจกรรม SUT
Global
Entrepreneurship
Camp

แผนงาน : 1.3.4 การสรางระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมในการสนับสนุนที่เปนเลิศ (Excellent supporting ecosystem and
environment)

งาน/โครงการ : 0704036 - โครงการเสริมสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติในมหาวิทยาลัยฯ
หนวยงาน : 3060000 - ศูนยกิจการนานาชาติ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- รอยละของชาวตางชาติที่เขา
รวมกิจกรรมของผูเขารวม
กิจกรรมท้ังหมด

รอยละ 0 110.71 0 ไตรมาสที่ 1
สํานักวิชาแพทน
ศาสตรดําเนินการ
จัดงานสัมมนาทาง
วิชาการ โดยมีการ
ใหนักศึกษานําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
ตางประเทศ ตลอด
จนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู โดยมี
วิทยากรพิเศษ
ไดแก ผศ. ดร.วิลา
งัณย ภูมิตอนมิ่ง
Prof. Dr. Benno
von Bormann,
M.D. และอาจารย
นายแพทย Ryan
A. Loyd

ไตรมาสที่ 2
สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตรดําเนินการ
จัดคายนานาชาติ
เพ่ือการเรียนรูวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีไทย

- ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม

รอยละ 0 180 0 ไตรมาสที่ 1
สํานักวิชาแพทน
ศาสตรดําเนินการ
จัดงานสัมมนาทาง
วิชาการ โดยมีการ
ใหนักศึกษานําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
ตางประเทศ ตลอด
จนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู โดยมี
วิทยากรพิเศษ
ไดแก ผศ. ดร.วิลา
งัณย ภูมิตอนมิ่ง
Prof. Dr. Benno
von Bormann,
M.D. และอาจารย
นายแพทย Ryan
A. Loyd

ไตรมาสที่ 2
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตรดําเนินการ
จัดคายนานาชาติ
เพ่ือการเรียนรูวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีไทย

- จํานวนนักศึกษาตางชาติที่ลง
ทะเบียนเรียน

คน 0 37 0 ไตรมาสที่ 1
สํานักวิชาแพทน
ศาสตรดําเนินการ
จัดงานสัมมนาทาง
วิชาการ โดยมีการ
ใหนักศึกษานําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
ตางประเทศ ตลอด
จนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู โดยมี
วิทยากรพิเศษ
ไดแก ผศ. ดร.วิลา
งัณย ภูมิตอนมิ่ง
Prof. Dr. Benno
von Bormann,
M.D. และอาจารย
นายแพทย Ryan
A. Loyd

ไตรมาสที่ 2
สํานักวิชาวิศวกรรม
ศาสตรดําเนินการ
จัดคายนานาชาติ
เพ่ือการเรียนรูวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีไทย

- จํานวนบุคลากรชาวตางชาติที่
มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

คน 0 2 0 ไตรมาสที่ 1
สํานักวิชาแพทน
ศาสตรดําเนินการ
จัดงานสัมมนาทาง
วิชาการ โดยมีการ
ใหนักศึกษานําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
ตางประเทศ ตลอด
จนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู โดยมี
วิทยากรพิเศษ
ไดแก ผศ. ดร.วิลา
งัณย ภูมิตอนมิ่ง
Prof. Dr. Benno
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

von Bormann,
M.D. และอาจารย
นายแพทย Ryan
A. Loyd
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 1.2.2 การพัฒนาความสามารถหลกัของอาจารย ์(Core competency development)
งาน/โครงการ : 0602187 - โครงการอบรมหลกัสตูรเพื�อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์
หน่วยงาน : 0021400 - สถานพัฒนาคณาจารย์

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถานพัฒนาคณาจารย์
เป้าหมาย : หลกัสตูรเพื�อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์

- ระดบัความสําเร็จของหลกัสตูรเพื�อ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของ
คณาจารย์

คะแนน 5 5 100

1. แนวทางการ
จัดการศกึษาแบบ
มอดลู (Modular
Program) เมื�อวนัที�
30 พฤศจกิายน
2562
2. การอบรมเพื�อ
พัฒนาการเรยีนการ
สอนสําหรับ
คณาจารย์ รุน่ที� 1
เมื�อวนัที� 27- 29
มกราคม 2563
3. การอบรมเพื�อ
พัฒนาการเรยีนการ
สอนสําหรับ
คณาจารย์ รุน่ที� 2
เมื�อวนัที� 8- 10
มถินุายน 2563
4. การอบรมเพื�อ
พัฒนาการเรยีนการ
สอนสําหรับ
คณาจารย์ รุน่ที� 3
เมื�อวนัที� 28 - 29
กนัยายน 2563

- จํานวนของคณาจารยท์ี�เขา้รว่มกจิกรรม
และบรูณาการการใชภ้าษาองักฤษในการ
เรยีนการสอน

จํานวน 8 8 100

1. มกีารวางแผน
ดําเนนิการอบรม
เทคนคิการสอนเป็น
ภาษาองักฤษใน
หลกัสตูรการอบรม
เพื�อพัฒนาการเรยีน
การสอนสําหรับ
คณาจารย์ โดยเริ�ม
ในเดอืนมกราคม
เมษายน และ กร
กฏาคม 2563
2. หลงัจากการจัด
อบรมมคีณาจารย์
ตอบแบบสอบถาม
การใชภ้าษาองักฤษ
ในการจัดการเรยีน
การสอน จํานวน 5
ราย ในรายวชิาดงันี�
    - รายวชิา English
Communication 1 -
2 และ 5 ใชภ้าษา
องักฤษตลอดการส
อน
    - รายวชิาสมัมนา
เตรยีมเอกสารการ
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

สอนเป็นภาษา
องักฤษ
    - รายวชิา
Materiel
Characteristics
เตรยีม slide เป็น
ภาษาองักฤษ
    - และไมร่ะบรุาย
วชิา
3. มกีารวางแผนการ
สํารวจการใชภ้าษา
องักฤษในการเรยีน
การสอนในไตรมาส
ที� 4
4. หลงัจากการจัด
อบรมมคีณาจารย์
ตอบแบบสอบถาม
การใชภ้าษาองักฤษ
ในการจัดการเรยีน
การสอน จํานวน 3
ราย โดยนําไปใช ้ดงั
นี�
4.1 ทําสื�อการสอน
(slides) ในหอ้งเรยีน
เป็นภาษาองักฤษ
(เกนิ 80%)
4.2  นําเทคนคิการ
ใชภ้าษาองักฤษนํา
มาสอนในลกัษณะ
สองภาษา
4.3 ปกตใิชภ้าษา
องักฤษในการ
สอนอยูแ่ลว้ แตพ่อ
ไดผ้า่รการอบรม
เรื�อง การใชภ้าษา
องักฤษเป็นสื�อการส
อน ก็ทําใหท้ราบวา่
ภาษาที�ตนเองใชนั้�น
เป็นประเภทไหน
แบบ conversation
หรอืแบบวชิาการ
และการใชภ้าษา
องักฤษในการสอน
แตล่ะรปูแบบก็จะถกู
ใชต้า่งบรบิทกนัอกี
ดว้ย

- รอ้ยละของคณาจารยท์ี�เขา้รว่มกจิกรรม
และนําความรูท้ี�ไดไ้ปใชใ้นการจัดการ
เรยีนการสอน

รอ้ยละ 20 57.98 289.9

1.ยงัไมถ่งึกําหนดที�
จะมกีารตดิตาม
ขอ้มลู โดยจะมกีาร
ตดิตามขอ้มลูหลงั
จากการจัดกจิกรรม
หลกัสตูรการอบรม
เพอืพัฒนาการเรยีน
การสอนซึ�งมกํีาหนด
จัด รุน่ที� 1 ในเดอืน
มกราคม 2563
2.หลงัจากการจัด
อบรมไดม้กีาร
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ตดิตามการนําความ
รูท้ี�ไดไ้ปใชใ้นการ
จัดการเรยีนการสอน
(ไตรมาส 1-2)
สําหรับหลกัสตูรการ
พัฒนาการเรยีนการ
สอนสําหรับ
คณาจารย์ รุน่ที� 1 มี
คณาจารยต์อบและ
ใหร้ายละเอยีดการ
นําไปใช ้จํานวน 8
คน จากคณาจารยท์ี�
เขา้รับการอบรมใน
หลกัสตูรนี� จํานวน
28 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 28.57 (ขอ้มลู ณ
วนัที� 7 เมษายน
2563)
3.หลงัจากการจัด
อบรมไดม้กีาร
ตดิตามการนําความ
รูท้ี�ไดไ้ปใชใ้นการ
จัดการเรยีนการสอน
(ไตรมาส 3-4)
สําหรับหลกัสตูรการ
พัฒนาการเรยีนการ
สอนสําหรับ
คณาจารย์ รุน่ที� 2
และ 3 มคีณาจารย์
ตอบและใหร้าย
ละเอยีดการนําไปใช ้
จํานวน 10 คน จาก
คณาจารยท์ี�เขา้รับ
การอบรมในหลกั
สตูรนี� จํานวน 34 คน
คดิเป็นรอ้ยละ 29.41
(ขอ้มลู ณ วนัที� 7
ตลุาคม 2563)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปาหมาย : สนับสนุนใหนักวิจัยทํางานรวมกับนักวิจัยตางประเทศ เพื่อสรางเครือขายและใชประโยชนจากการใชทรัพยากรรวมกัน

- ระดับความสําเร็จของงานพัฒนา
ผลงานวิจัยที่มีคุณคาสูง

คะแนน 5 5 100 -

- จํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูล
สากลท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
และคาตอบแทนในการตีพิมพผล
งาน

บทความ 310 445 143.55 จํานวนผลงานตี
พิมพในฐานขอมูล
สากลที่ไดรับการ
สนับสนุนคาใช
จายและคาตอบ
แทนในการตีพิมพ
ผลงาน จํานวน
142 ผลงาน แบง
เปนแตละสํานัก
วิชาไดดังนี้
1. สํานักวิชาวิทยา
ศาสตร จํานวน
41 ผลงาน
2. สํานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม
จํานวน 6 ผลงาน
3. สํานักวิชา
เทคโนโลยีการ
เกษตร จํานวน 21
ผลงาน
4. สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร
จํานวน 63 ผล
งาน
5. สํานักวิชา
แพทยศาสตร
จํานวน 4 ผลงาน
6. สํานักวิชา
พยาบาลศาสตร
จํานวน 1 ผลงาน
7. สํานักวิชาทันต
แพทยศาสตร
จํานวน 4 ผลงาน

- -

แผนงาน : 2.1.1 การสรางผลงานท่ีมีผลกระทบสูง (High impact)
งาน/โครงการ : 0201027 - งานพัฒนาผลงานวิจัยท่ีมีคุณคาสูง
หนวยงาน : 2010000 - สถาบันวิจัยและพัฒนา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

8. สํานักวิชา
สาธารณสุขศาสตร
จํานวน 2 ผลงาน
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ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 2.2.2 การสรา้งระบบสนับสนุนและการจัดการวจัิยที�เป็นเลศิ (Excellent research supporting and management system)

งาน/โครงการ : 3103009 - งานพัฒนาระบบบรหิารจัดการงานวจัิย

หนว่ยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา
เป้าหมาย : สรา้งระบบบรหิารจัดการวจัิยที�มจีรยิธรรมระหวา่งนักวจัิยและมหาวทิยาลยั

- ระดบัความสําเร็จของระบบบรหิารงาน
วจัิยแบบครบวงจร

คะแนน 5 5 100
เตรยีมเอกสารประ
เมนิวเิคระาหร์ะบบ
การบรหิารงานวจัิย

- จํานวนนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาที�มี
ศกัยภาพ

คน 200 133 66.5

ทนุนําเสนอผลงาน
ทนุวทิยานพินธ์
ทนุนักศกึษาทั �งปีลด
ลงชว่ง โควดิ19

- -

- จํานวนนักศกึษาที�ไดรั้บทนุ OROG (ทนุ
1 ทนุ 1 บณัฑติ)

คน 80 110 137.5ทนุสนับสนุนบณัฑติ

- ระดบัความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร ระดบั 4.25 4.15 97.65 -
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน

เปาหมาย : สงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อแกปญหาของประเทศ (ระยะแรกเปนการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหมีเครื่องมือและอุปกรณที่มี
ความพรอมสําหรับการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรังสีรักษาโดยการจับยึดนิวตรอนดวยโบรอนเพ่ือรองรับการศึกษาวิจัยในอนาคต)

- ระดับความสําเร็จของการไดรับใบ
อนุญาตที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร

คะแนน 5 5 100 1. จัดสงเอกสาร
ขอมูลเพ่ิมเติมการ
วิเคราะหความ
เหมาะสมของ
พื้นที่ตั้งอาคาร
ปฏิบัติการวิจัยรังสี
รักษาจากโบรอน
จับยึดนิวตรอน
มทส. เรียบรอย
เม่ือ 17 ธันวาคม
2562
2.จัดสงเอกสาร
ขอมูลเพ่ิมเติมการ
วิเคราะหความ
เหมาะสมของ
พื้นที่ตั้งอาคาร
ปฏิบัติการวิจัยรังสี
รักษาจากโบรอน
จับยึดนิวตรอน
มทส. แกไขตาม
ขอสังเกตของ
คณะทํางาน
พิจารณาความ
ปลอดภัยสถาน
ประกอบการทาง
นิวเคลียร
(ปส.)เรียบรอย
เม่ือ 31 มกราคม
2563
3. กําหนดจัดการ
ประชุมรับฟง
ความเห็น
ประชาชน สําหรับ
สถานประกอบ

1. ประกาศกฎ
กระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธี
การ และเงื่อนไข
การออกใบ
อนุญาตใหใชพื้นที่
ตั้งสถานประกอบ
การทางนิวเคลียร
ยังไมบังคับใช
2.คณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร
เพ่ือสันติ ยังไม
กําหนดวันเวลา
เวลาประชุม เพ่ือ
พิจารณาใบ
อนุญาตใชใหพื้นที่
เพ่ือตั้งอาคาร
ปฏิบัติการฯ

1. รอผลการ
พิจารณาใหใบ
อนุญาตใหใช
พื้นท่ีเพื่อตั้งสถาน
ประกอบการทาง
นิวเคลียร จาก
     1) คณะ
อนุกรรมการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยสถาน
ประกอบการทาง
นิวเคลียร (21
ตุลาคม 2563)
     2) คณะ
กรรมการ
พลังงาน
นิวเคลียรเพื่อ
สันติ (30ตุลาคม
2563)

แผนงาน : 2.1.2 การสรางกระบวนการวิจัยที่เปนเลิศ (Excellent research approach)
งาน/โครงการ : 0205006 - โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy)
หนวยงาน : 0021800 - ศูนยปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

การทางนิวเคลียร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(SUT-RR) วันที่ 4
กันยายน 2563
4. จัดสงคําชี้แจง
ประเด็นจากการ
รับฟงความเห็น
ของประชาชน
เรียบรอย (2
ตุลาคม 2563)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เปาหมาย : สรางคลัสเตอรงานวิจัย เพื่อสรางโครงสรางพื้นฐาน กลุมนักวิจัยท่ีมีความชํานาญการเฉพาะทางเพื่อตอบปญหาโจทยวิจัยใน
ลักษณะ Problem-Based Solutions

- ระดับความสําเร็จของการเตรียม
ความพรอมของสถานที่และครุภัณฑ
สนับสนุนอาคารเกษตรภิวัฒน

คะแนน 5 5 100 ดําเนินการติดตั้ง
และตรวจรับ
ครุภัณฑตาง ๆ
พรอมปายอักษร
โลหะติดบนตัว
อาคารเรียบรอย
แลว

ไมมี ไมมี

แผนงาน : 2.1.2 การสรางกระบวนการวิจัยที่เปนเลิศ (Excellent research approach)
งาน/โครงการ : 0205014 - โครงการจัดเตรียมความพรอมอาคารเกษตรภิวัฒนเพื่อใชเปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานนวัตกรรม

ผลิตภัณฑทางการเกษตร A
หนวยงาน : 1030000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปาหมาย : มีการเล้ียงสัตวและใชสัตวทดลองที่ไดมาตรฐานสากลและถูกตองตามพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558

- ระดับความสําเร็จของการกอสราง
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานปฏิบัติ
การการใชสัตวเพื่องานทางวิทยา
ศาสตร

คะแนน 5 3 60 เริ่มสัญญาจางเมื่อ
วันท่ี 27 มีนาคม
2563 บริษัทเริ่ม
เขาพ้ืนที่เม่ือวันท่ี
9 เมษายน 2563
และเริ่มตรวจรับ
ตามงวดงานที่ 1
เม่ือวันที่ 29
กรกฎาคม 2563  

จากสถานการณ
แพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019
(Covid-19) มี
มาตรการปองกัน
การแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือโค
โรนาไวรัส Covid
19 โดยประกาศ
ใชพรก.ฉุกเฉิน
ฉบับที่ 5 และ
ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เรื่องปดทํา
การมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เปนการชั่วคราวผู
รับจางจึงไม
สามารถเขา
ดําเนินงานใน
พื้นที่ไดตาม
สัญญา สงผลทํา
ใหการดําเนินการ
กอสรางไมเปนไป
ตามที่กําหนดไว

เรงรัดใหบริษัทรีบ
ดําเนินการและ
กําหนดแลวเสร็จ
ตามสัญญาจาง
วันที 22 มีนาคม
2564

- จํานวนการใชบริการหอง ปฏิบัติ
การใชสัตวเพื่องาน ทางวิทยาศาสตร

ครั้ง 100 0 0 เนื่องจากการปรับ
ปรุงหองปฏิบัติ
การยังไมแลวเสร็จ
จึงยังไมสามารถ
เปดใหบริการได

จากสถานการณ
แพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019
(Covid-19) มี
มาตรการปองกัน
การแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือโค

เรงรัดบริษัทให
ดําเนินการแลว
เสร็จตามสัญญา
คือ 22 มีนาคม
2564

แผนงาน : 2.3.2 การสรางระบบสนับสนุนศูนยความเปนเลิศ (CoE supporting system)
งาน/โครงการ : 3203057 - โครงการพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ระยะที่ 2 (งบแผนดิน)
หนวยงาน : 3020000 - ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

โรนาไวรัส Covid
19 โดยประกาศ
ใชพรก.ฉุกเฉิน
ฉบับที่ 5 และ
ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เรื่องปดทํา
การมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เปนการชั่วคราวผู
รับจางจึงไม
สามารถเขา
ดําเนินงานใน
พื้นที่ไดตาม
สัญญา สงผลทํา
ใหการดําเนินการ
กอสรางไมเปนไป
ตามที่กําหนดไว

- บุคลากรสายวิชาการมีความรูและ
ประสบการณทางดานการวิจัยและ
บุคลากรสายสนับสนุนหองปฏิบัติ
การสามารถใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รอยละ 80 0 0 เนื่องจากการปรับ
ปรุงหองปฏิบัติ
การยังไมแลวเสร็จ
จึงไมสามารถเปด
ใหบริการบุคลากร
สายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับ
สนุนในการทําวิจัย
ได

จากสถานการณ
แพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019
(Covid-19) มี
มาตรการปองกัน
การแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือโค
โรนาไวรัส Covid
19 โดยประกาศ
ใชพรก.ฉุกเฉิน
ฉบับที่ 5 และ
ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เรื่องปดทํา
การมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เปนการชั่วคราวผู
รับจางจึงไม
สามารถเขา
ดําเนินงานใน
พื้นที่ไดตาม
สัญญา สงผลทํา
ใหการดําเนินการ
กอสรางไมเปนไป
ตามที่กําหนดไว

เรงรัดใหบริษัทรีบ
ดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน
กําหนดเวลาคือ
22 มีนาคม 2564
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปาหมาย : รองรับการใชงานขอมูลตามความตองการของหนวยงาน และสนับสนุนการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบคลังขอมูลดานทุนวิจัย

คะแนน 5 3.5 70 1. ไดทําการตรวจ
รับงานงวดที่ 1
เม่ือวันที่ 7 ส.ค.
2563
2. พัฒนาระบบ
พรอมกับทดสอบ
ระบบคูขนานกัน
เพื่อใหการดําเนิน
งานแลวเสร็จ

เจาหนาที่
วิเคราะหระบบได
ลาออก จึงทําให
งานหยุดดําเนิน
การไประยะเวลา
หนึ่ง

ไดรับเจาหนาที่
วิเคราะหระบบ
(ลูกจางชั่วคราว)
เพ่ือมาดําเนินการ
ใหแลวเสร็จ

- จํานวนการเขาใชงานระบบ ครั้ง 100 0 0 ยังไมถึงกําหนด
เวลา

แผนงาน : 2.2.2 การสรางระบบสนับสนุนและการจัดการวิจัยท่ีเปนเลิศ (Excellent research supporting and management
system)

งาน/โครงการ : 3103011 - โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูลดานทุนวิจัย
หนวยงาน : 2010000 - สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปาหมาย : สนับสนุนใหนักวิจัยทํางานรวมกับนักวิจัยตางประเทศ เพื่อสรางเครือขายและใชประโยชนจากการใชทรัพยากรรวมกัน

- ระดับความสําเร็จของการยก
ระดับการตีพิมพผลงานวิจัยคุณภาพ
สูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
รนารี

คะแนน 5 5 100 ไตรมาส 1 ตรวจ
สอบคุณสมบัติ
ของคณาจารยผู
รับทุน
ไตรมาส 2 ดําเนิน
การจัดทําสัญญา
รับทุน
ไตรมาส 3 แจง
เวียนขอมติคณะ
อนุกรรม
การฯ(รายงาน
ความกาวหนา/ผล
งานวิจัยตีพิมพปด
ทุน)
ไตรมาส 4 ตรวจ
สอบผลงานวิจัยตี
พิมพปดทุน

- -

- จํานวนผลงานตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ

ผลงาน 480 496 103.33 จํานวนผลงานตี
พิมพในวารสาร
วิชาการระดับ
นานาชาติ ฐาน
ขอมูล SCOPUS
โดย suranaree
university of
technology เปน
Affiliation และ
All Document
type

-ไตรมาส 1 นับ
จากวันตีพิมพ
ตั้งแต October
1, 2019 -
December 31,
2019 = 86 ผล

- ไตรมาส 3 และ
4 ไมเปนไปตาม
แผน เนื่องจาก
สถานการณ
ระบาดของไวรัส
Covid-19 สงผล
กระทบตอการ
การทําวิจัยทําให
การตีพิมพผลงาน
วิจัยลาชาตามไป
ดวย

- ไตรมาส 3 และ
4 เมื่อ
สถานการณเริ่ม
คลี่คลาย ไดมีการ
ทําวิจัยเปนปกติ
แลว งานวิจัยก็จะ
ดําเนินตอไปได

- ผลงานทั้งปเปน
ไปตามแผน

แผนงาน : 2.2.1 การสรางแรงขับเคลื่อนในการวิจัย (Research drive)
งาน/โครงการ : 3102009 - โครงการยกระดับการตีพิมพผลงานวิจัยคุณภาพสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หนวยงาน : 2010000 - สถาบันวิจัยและพัฒนา
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งาน

- ไตรมาส 2 นับ
จากวันตีพิมพ
ตั้งแต January 1,
2020 - March
31, 2020 = 130
ผลงาน

- ไตรมาส 3 นับ
จากวันตีพิมพ
ตั้งแต April 1,
2020 - June 30,
2020 = 134 ผล
งาน

- ไตรมาส 4 นับ
จากวันตีพิมพ
ตั้งแต July
1,2020 -
September 30,
2020 = 146 ผล
งาน (published
2020 - present
โดยไมนับผลงาน
year 2021)

- จํานวนทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตร
หรือตีพิมพผลงานในวารสารระดับ
นานาชาติ /Inbound/Outbound

ทุน 27 25 92.59 จํานวนทุนวิจัย
เพ่ือรับสิทธิบัตร
หรือตีพิมพผลงาน
ในวารสารระดับ
นานาชาติ (ทุน 2
แสน) จํานวน 25
ทุน

-ไตรมาส 1 = 4
ทุน
- ไตรมาส 2 = 10
ทุน
- ไตรมาส 3 = 5
ทุน
- ไตรมาส 4 = 6
ทุน

- ไตรมาส 1 ไม
เปนไปตามแผน
เนื่องจาก บาง
ทุนอยูระหวาง
ดําเนินการ ไดมี
การดําเนินการ
แลว 4 ทุนวิจัย
อีก 1 ทุน อยู
ระหวางขั้นตอน
การอนุมัติทุนวิจัย
คาดวาจะดําเนิน
การแลวเสร็จใน
ไตรมาสที่ 2

- ไตรมาส 3 ไม
เปนไปตามแผน
เนื่องจาก
สถานการณ
ระบาดของไวรัส
Covid-19 สงผล
ตอการขอทุนลด

- ไตรมาส 1 ไดมี
การดําเนินการ
แลวและนําไป
รายงานผลในไตร
มาสที่2แลว ไดมี
การดําเนินการ
แลว 4 ทุนวิจัย
อีก 1 ทุน อยู
ระหวางขั้นตอน
การอนุมัติทุน
วิจัย คาดวาจะ
ดําเนินการแลว
เสร็จในไตรมาสที่
2

- ไตรมาส 3 ไม
เปนไปตามแผน
จึงไดแจงประชา
สัมพันธให
คณาจารยมาขอ
ทุนเพิ่มขึ้น
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ลงตามไปดวย

- ไตรมาส 4 ไม
เปนไปตามแผน
เนื่องจาก
สถานการณ
ระบาดของไวรัส
Covid-19 สงผล
ตอการขอทุนลด
ลงตามไปดวย

- ไตรมาส 4 ไม
เปนไปตามแผน
จึงไดแจงประชา
สัมพันธให
คณาจารยมาขอ
ทุนเพิ่มขึ้น
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ผูรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปาหมาย : สนับสนุน CoE ใหทําการวิจัยเพ่ือประโยชนทางพาณิชยผานกระบวนการสรางระบบธุรกิจขึ้นใหมใน CoE ผานกระบวนการ R&D
Spinoff

- สนับสนุนการจัด
ตั้งศูนยวิจัย
(Research
Center) เพื่อแก
ปญหาของ
ประเทศและ
ปญญาของพื้นที่
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(CoE)

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1  CoE นําเสนอผลการดําเนิน
งานในรอบที่ผานมาตอผูบริหาร
ไตรมาสที่ 2 ผูบริหารพิจารณาจัดสรรงบ
ประมาณโครงการวิจัย สถาบันวิจัยแจงผล
การจัดสรรใหแกศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทาง
และดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลง
ไตรมาสที่ 3 จัดทําบันทึกขอตกลง รวมถึง
การนําเสนอผลงานตอผูบริหาร
ไตรมาสที่ 4 นําเสนอผลงานตอผูบริหาร

- -

- ระดับความ
สําเร็จของการ
สนับสนุนการจัด
ตั้งศูนยวิจัย
(Research
Center) เพื่อแก
ปญหาของ
ประเทศและ
ปญญาของพื้นที่
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(RU)

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1 การจัดสรรงบประมาณ RU
เตรียมขอมูลและประกาศรับแบบเสนอ
โครงการเชิงหลักการ (Concept paper)
ไตรมาสที่ 2 ตรวจสอบผลงาน เสนอคณะ
อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัด
สรรงบประมาณโครงการวิจัย พิจารณา
ไตรมาสที่ 3 แจงผลการจัดสรร และจัดทํา
บันทึกขอตกลง
ไตรมาสที่ 4 จัดทําบันทึกขอตกลง

- -

- จํานวนผลงาน
วิจัยท่ีมีคุณภาพสูง
ของ CoE ที่
สามารถแกปญหา
ของประเทศหรือ
ปญหาเชิงพื้นที่ได

เรื่อง/ช้ิน 70 126 180 ไตรมาสที่ 1
1. การออกแบบเครื่องกําจัดฝุน PM 2.5
โดยใชประจุไฟฟาไอออน โดยไดมีการ
นอมเกลาฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี 29
พฤศจิกายน 2562 และแถลงขาวถึงความ
สําเร็จเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 ที่ผาน
มา โดยผลงานวิจัยนี้อยูระหวางการเจรจา
ประสานงานกับบริษัทท่ีจะเขารวมลงทุน

- -

แผนงาน : 2.3.1 การกําหนดทิศทางของการวิจัยอยางมีเปาหมาย (Research focus)
งาน/โครงการ : 3204098 - โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนยวิจัย (Research Center) เพื่อแกปญหาของประเทศและปญหาของพื้นท่ี

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
หนวยงาน : 2010000 - สถาบันวิจัยและพัฒนา
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และสรางเปนนวัตกรรมพรอมใชตอไป
2. การวิจัยออกแบบสรางเครื่องภายใต
โครงการ การพัฒนาเครื่องทําแหงคลื่น
ความถี่วิทยุประสิทธิภาพสูง ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนโครงการวิจัยจาก สํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการ
มหาชน) โดยเริ่มดําเนินโครงการเมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2562 เปนระยะเวลา 2 ป
3 . Si-doped (10 mol %) ε-WO3
nanoparticles  for Detection
Acetone in Human Breath for
Diabetes
4. Synthetic polyetheretherketone
(PEEK) for orthopedic material
5. เคร่ืองนับการเคลื่อนไหวเพื่อลดอัตรา
การเสียชีวิตของทารกในครรภ
6. Surgical wound closure with
polymer materials
7. TKA Design based on standard
Testing ISO14243 using Finite
Element Simulation
8 Kinematics Analysis of
Biomechanical Shear Reaction
Forces and Contact Point in
Tibiofemoral Joint during Squatting
relevance to TKA Design
9. Prototype reactor for H2O2
generator by photocatalysis with
application in Sterilization
10. การวิเคราะหและจําแนกประเภทฟน
จากภาพถายฟนจากโทรศัพทมือถือ
11. Synthesis of g-C3N4
Photocatalyst as hydrogen
peroxide generator for Sterilization
of Medical Devices
12. Preparation of N-TiO2
Photocatalyst for Carcinogen
Disposal in Persevered Food
13. Preparation of Layered
Zirconium Nitride Ceramic on
Zirconium Substrate for
Replacement of Conventional CoCr
Total Knee Arthroplasty Materials
14. Queue Management System for
Patients in Surgery and Orthopedic
Department, Suranaree University
of Technology Hospital
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15. A compared studied Ca-P
structure between normal and
Osteoarthritic knee patients by
X-ray absorption technique.
16. Big data center for Thai OA
knee .
17. S. Sangtawesin*, B. L. Dwyer*, S.
Srinivasan, J. J. Allred, L. V.H.
Rodgers,K. DeGreve, A. Stacey, N.
Dontschuk, K. M. O’Donnell, D. Hu,
D. A. Evans,C. Jaye, D. A. Fischer, M.
L. Markham, D. J. Twitchen, H. Park,
M. D. Lukin,N. P. de Leon, “Origins
of Diamond Surface Noise Probed
by Correlating Single Spin
Measurements with Surface
Spectroscopy”, Phys. Rev. X 9,
031052 (2019)
18. F. Zvietcovich, P. Pongchalee,
P. Meemon, J. P. Rolland, and K. J.
Parker, "Reverberant 3D optical
coherence elastography maps the
elasticity of individual corneal
layers," Nature communications 10,
1-13 (2019)
19. Saminpanya, S., Saiyasombat,
C., Thammajak, N. et al. “Shedding
New Light on Ancient Glass Beads
by Synchrotron, SEM-EDS, and
Raman Spectroscopy Techniques.”
Sci Rep 9, 16069 (2019)
20.  Amorntep Montreeuppathum,
Pinit Kidkhunthod, Saroj Rujirawata,
Rattikorn Yimnirun, Supree
Pintsoontorn, Santi Maensiri “Effect
of borate glass network to
electrochemical properties:
Manganese-doped lithium borate
glasses.” In Press, Journal Pre-
proof, Available online 31
December 2019.
21.  Pinit Kidkhunthod 2019
Molecular Dynamic Simulation
studies of Manganese Lithium
Borate-Based Glasses (Submitted to
Journal of Alloys and Compounds)
22. ผศ. ดร.ปริญา นอยสา ผลงานวิจัยตี
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พิมพเรื่อง “Three-dimensional cell
culture systems as an in vitro
platform for cancer and stem cell
modeling.”
วารสาร: World Journal of Stem
Cells
23. ผศ. ดร.ปริญา นอยสา ผลงานวิจัยตี
พิมพเรื่อง “Transcriptomic Profiling
of 3D Glioblastoma Tumoroids for
the Identification of Mechanisms
Involved in Anticancer Drug
Resistance.”
วารสาร: In Vivo
24. Pookhamsak P., Pornbungkerd
P., Tantasawat P. A. (2019). Simple,
rapid and cost-effective DNA
extraction method for high quality
DNA suitable for PCR based
downstream application in
mungbean [Vigna radiata (L.)
Wilczek]. IOP Conference Series:
Earth and Environmental Science.
346(1): Article number 012037.
25. Hualsawat S., Ngoenyu K.,
Phanya K., Inthaisong S., Moranok
S., Promaunand S. and Tantasawat
P.A. (2019). Identification of
suitable culture media for
stimulation of Dendrobium
'Earsakul' growth. IOP Conference
Series: Earth and Environmental
Science. 346(1): Article number
012016.
ester, combustion, and its gas emi
26. Truong N.T.T., Suttichaiya A.,
Hiamhoen W., Thinnongwaeng P.,
Ariyawong C., Boontawan P., Rarey
J., Tongroon M., Sukjit E.,
Koonsrisuk A., Boontawan A. (2019).
Production of medium chain fatty
acid ethyl ester, combustion, and
its gas emission using a small-scale
gas turbine jet engine. International
Journal of Green Energy 16(14):
1304-1316.
27. Pakdeedachakiat W.,
Phruksaphithak N., Boontawan A.
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(2019). Pretreatment of mulberry
stem by cholinium-based amino
acid ionic liquids for succinic acid
fermentation and its application in
poly(butylene) succinate
production. Bioresource
Technology. 291: Article number
121873.
28. Kazemi-Lomedasht F.,
Yamabhai M., Sabatier J. M.,
Behdani M., Zareinejad M.R.,
Shahbazzadeh D. (2019).
Development of a human scFv
antibody targeting the lethal
Iranian cobra (Naja oxiana) snake
venom. Toxicon 171(5): 78-85.
29. Hamzeh A., Wongngam W.,
Kiatsongchai R., Yongsawatdigul J.
(2019). Cellular and chemical
antioxidant activities of chicken
blood hydrolysates as affected by
in vitro gastrointestinal digestion.
Poultry science. 98 (11): 6138-6148.
30. Kunyaboon S., Thumanu K.,
Park J.W., Yongsawatdigul J. (2019).
Vibrational spectroscopy and
biochemical changes in silver carp
as related to quality of washed
mince. Journal of the Science of
Food and Agriculture. 99(14):
6462-6473.
31. Yongsawatdigul J., Hamzeh A.
(2019). Current trends in bioactive
peptides from muscle foods and
their potential application. IOP
Conference Series: Materials
Science and Engineering. 633(1):
Article number 012001.
32. Hamzeha A., Noisa P.,
Yongsawatdigul J. (2019).
Characterization of the antioxidant
and ACE-inhibitory activities of Thai
fish sauce at different stages of
fermentation. Journal of Functional
Foods. Article number 103699.
33. Ichida K., Hayashi M., Miwa M.,
Kitada R., Takahashi M., Fujihara R.,
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Boonanuntanasarn S., Yoshizaki G.
(2019). Enrichment of
transplantable germ cells in
salmonids using a novel
monoclonal antibody by magnetic-
activated cell sorting. Mol Reprod
Dev. 86(12): 1810-1821.
34. Ogaddee P., Girdthai T. (2019).
Physiological and ethylene
accumulation responses of cassava
under drought stress. IOP Conf.
Ser.: Earth Environ. Sci. 346: Article
number 012092
35. Sorndech, W., Rodtong, S.,
Blennow, A. and Tongta, S. 2019.
Impact of resistant maltodextrins
and resistant starch on human gut
microbiota and organic acids
production. Starch/Stärke, 71:1-8.
doi: 10.1002/star.201800231.
36. Sarifudin, A., Soontaranon, S.,
Rugmai, S. and Tongta, S. 2019.
Structural transformations at
different organizational levels of
ethanol-treated starch during
heating. International Journal of
Biological Macromolecules,
132:1131-1139.
37. Na-Nakorn, K., Kulrattanarak, T.,
Hamaker, B. R. and Tongta, S. 2019.
Starch digestion kinetics of
extruded reformed rice is changed
in different ways with added
protein or fiber. Food & Function,
10: 4577-4583.
38. Sewaka M, Trullas C, Chotiko A,
Rodkhum C, Chansue N,
Boonanuntanasarn S, Pirarat N:
Efficacy of synbiotic Jerusalem
artichoke and Lactobacillus
rhamnosus GG-supplemented diets
on growth performance, serum
biochemical parameters, intestinal
morphology, immune parameters
and protection against Aeromonas
veronii in juvenile red tilapia
(Oreochromis spp.). Fish & Shellfish
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Immunology 2019, 86:260-268.
39. Duangkaew, R., Jangprai, A.,
Ichida, K., Yoshizaki, G., &
Boonanuntanasarn, S. (2019).
Characterization and expression of
a vasa homolog in the gonads and
primordial germ cells of the striped
catfish (Pangasianodon
hypophthalmus). Theriogenology,
131, 61-71. doi:https://doi.org
/10.1016
/j.theriogenology.2019.01.022
40. Jangprai, A., Boonanuntanasarn,
S. (2019). Ubiquitous promoters
direct the exspression of fatty acid
delta-6 desaturase from Nile tilapia
(Oreochromis niloticus) in
Saccharomyces cerevisiae. Journal
of Molecular Microbiology and
Biotechnology. 28(6):281-292.
41. โปรตีนเซลลเดียวเพื่อการบําบัดกาก
มันสําปะหลัง (ของเหลือจากโรงผลิตแปง
มันสําปะหลัง ท่ีเนาเสียเร็วสาเหตุมลภาวะ
ดานกลิ่น) ดวยเทคโนโลยีจุลินทรีย ใหได
ผลิตภัณฑมีมูลคา สําหรับใชเปนสวน
ประกอบของอาหารสัตว (ดําเนินการวิจัย
ตอเนื่องจากไตรมาสที่ 4/2562
(กรกฎาคม – กันยายน 2562) มีแผนจะ
ไดผลสําเร็จระยะท่ี 1 ในเดือนมิถุนายน
2563
42. ผลิตภัณฑนํ้าปลา (ระดับการวิจัย) ที่มี
คุณภาพคงท่ีและความปลอดภัยกวาที่มี
การผลิตดวยการหมักตามธรรมชาติใน
ระดับอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ณ (ดําเนินการวิจัยตอเนื่อง
จากไตรมาสที่ 4/2562 (กรกฎาคม –
กันยายน 2562) มีแผนจะไดผลสําเร็จ
ระยะที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2563)
43. สุภัสสร วันสุทะ  ลัดดาวัลย ยืน
ยาว  เขมวิทย จันตะมา และศิริมา
สุวรรณกูฏ จันตะมา. 2562. ความคงตัว
ของแบคทีเรียโพรไบโอติกท่ีผานการหอ
หุมเซลลดวยวิธีเอ็กซทรูชันในนํ้าแครอท.
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหา
วิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2562).
44. Khumpumuang, P., Urairong, H.,
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Yongsawatdigul, J., and Rodtong, S.
2019. Selection of soil bacteria for
controlling cassava mealybugs.
Suranaree Journal of Science and
Technology. 26(2): 166-186.
ไตรมาสที่ 2
1. การดําเนินการสรางเครื่องตนแบบ
เครื่องกําจัดเชื้อโรคในอากาศดวย
plasma เพื่อประยุกตใชในหองผูปวย
สถานท่ีตามโรงพยาบาล หรือสถานที่
แออัด โดยผลงานวิจัยนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการสรางเปนนวัตกรรมใหสามารถ
พรอมใชตอไป
2. โปรตีนเซลลเดียวเพื่อการบําบัดกากมัน
สําปะหลัง (ของเหลือจากโรงผลิตแปงมัน
สําปะหลัง ที่เนาเสียเร็วสาเหตุมลภาวะ
ดานกลิ่น) ดวยเทคโนโลยีจุลินทรีย ใหได
ผลิตภัณฑมีมูลคา สําหรับใชเปนสวน
ประกอบของอาหารสัตว (ดําเนินการวิจัย
ตอเนื่องจากไตรมาสที่ 1/2563 (ตุลาคม
– ธันวาคม 2562) มีแผนจะไดผลสําเร็จ
ระยะที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2563)
3. ผลิตภัณฑนํ้าปลา (ระดับการวิจัย) ท่ีมี
คุณภาพคงท่ีและความปลอดภัยกวาที่มี
การผลิตดวยการหมักตามธรรมชาติใน
ระดับอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ณ (ดําเนินการวิจัยตอเนื่อง
จากไตรมาสที่ 1/2563 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2562) มีแผนจะไดผลสําเร็จ
ระยะที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2563)
9. Keeratiburana, T., Hansen, A.R.,
Soontaranon, S., Blennow, A.,
Tongta, S. (2020). Porous high
amylose rice starch modified by
amyloglucosidase and maltogenic
α-amylase. Carbohydrate Polymers
230,115611
10. Jidapa Musika, Nuannoi
Chudapongse. Development of
lipid-based nanocarriers for
increasing gastro-intestinal
absorption of lupinifolin. Planta
Med. 2020 Jan 31. doi: 10.1055/a-
1095-1129.
11. Kalawa, O., Kidkhunthod, P.,
Chanlek, N., Khajonrit, J., Maensiri,
S. (2020). Synthesis and
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electrochemical properties of
polymer solution
prepared  MnCo2O4  nanoparticles.
Ionics 26(1), pp. 457-469
12. Chaicharoenaudomrung N,
Kunhorm P, Promjantuek W,
Rujanapun N, Heebkaew N, Soraksa
N, Noisa P., Transcriptomic Profiling
of 3D Glioblastoma Tumoroids for
the Identification of Mechanisms
Involved in Anticancer Drug
Resistance. In Vivo. 2020 Jan-
Feb;34(1):199-211. doi:
10.21873/invivo.11762
13. Siwawannapong, K., Zhang, R.,
Lei, H., Jin, Q., Tang, W., Dong, Z.,
Lai, R-Y., Liu, Z., Kamkaew, A.* and
Cheng, L. Ultra-small
Pyropheophorbide-a Nanodots for
Near-infrared Fluorescence/
Photoacoustic Imaging-guided
Photodynamic Therapy.
Theranostics. 2020 Jan
1;10(1):62-73.
14. Maensiri, S. (2020). Oral
presentation “Oxide and Oxide-
Carbon Nanocomposites for Energy
Storage”, The 21st anniversary of
International Symposium on Eco-
materials Processing and Design
(ISEPD 2020), January 12 – 15,
2020, Yantai, China
ไตรมาสที่ 3
1. เคร่ืองกําจัดและกรองอากาศดวยระบบ
พลาสมาเพื่อควบคุมการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัส
2. การผลิตและติดตั้งหองความดันติดลบ
แบบเคลื่อนยายไดสําหรับสถานการณโรค
COVID-19
3. เคร่ืองกําเนิดโอโซน (Ozone) กําลังสูง
เพ่ืออบกําจัดเช้ือไวรัส ในอุปกรณและ
เวชภัณฑทางการแพทยขนาดใหญและ
แถลงขาวถึงความสําเร็จเมื่อวันที่ 23 เมา
ยน 2563 ท่ีผานมา โดยผลงานวิจัยนี้ไดมี
การสงมอบเพ่ือใชงานในสถานท่ีตางๆ
เรียบรอยแลว
4. การดําเนินการสรางเครื่องกําจัดฝุน
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PM 2.5 ดวยประจุไฟฟาไอออน สําหรับ
ถวายแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตั้งใชงานจริง
ณ โรงเรียนจิตรลดา สํานัก พระราชวัง
จํานวน 4 เครื่อง
5. Galan, J., Chen, X., Du, H., (...),
Kobdaj, C., Yan, Y. (2020)
Topological background
discrimination in the PandaX-III
neutrinoless double beta decay
experiment. Journal of Physics G:
Nuclear and Particle Physics
47(4),045108
6. Yan, Y.-L., Limphirat, A., Zhou, D.-
M., (...), Cai, X., Sa, B.-H. (2020)
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(...), Limphirat, A., Yan, Y.
(2020)  Pentaquark components in
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8. Hillmann, P., Steinheimer, J.,
Reichert, T., (...), Herold, C.,
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Physics G: Nuclear and Particle
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9. Kobdaj, C.dk, Köhler, M.K.cx., (...),
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(2020)  Measurement of the
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collisions at sNN=5.02TeV. Physics
Letters, Section B: Nuclear,
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10. Kobdaj, C.dk, Köhler, M.K.cx.,
(...), ALICE Collaboration.
(2020)  Investigation of the p–Σ0
interaction via femtoscopy in pp
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14. Boonanuntanasarn, S., Jangprai,
A., Na-Nakorn, U. (2020).
Transcriptomic analysis of female
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15. Kumkhong, S., Marandel, L.,
Plagnes-Juan, E., Veron, V.,
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(2020). Glucose Injection Into Yolk
Positively Modulates Intermediary
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Cerqueira, M.A.C., Schrama, D., (...),
Boonanuntanasarn, S., Rodrigues,
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characteristics and structural
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starch in relation to water
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Surface Modification of Tapioca
Starch by Using the Chemical and
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Identification of ISSR, ISSR-RGA and
SSR markers associated with
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20. Sarapat, S., Songwattana, P.,
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Girdthai, T., Tittabuth, P., Boonkerd,
N., and Teaumroong, N. (2020).
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under water deficit conditions.
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21. Hashimoto, S., Goto, K.,
Pyromyou, P., Songwattana, P.,
Greetatorn, T., Tittabutr, P.,
Boonkerd2, N., Teaumroong, N.,
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Bradyrhizobium sp. SUTN9-2
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Microbes and environments.
Accept.
22. Nguyen, H. P., Ratu, S. T.,
Yasuda, M., Teaumroong, N., and
Okazaki, S. (2020). Identification of
Bradyrhizobium elkanii USDA61
Type III effectors determining
symbiosis with Vigna mungo.
Genes, 11(5), 474.
23. Sibponkrung, S., Kondo, T.,
Tanaka, K., Tittabutr, P., Boonkerd,
N., Yoshida, K. I., and Teaumroong,
N. (2020). Co-inoculation of Bacillus
velezensis strain S141 and
Bradyrhizobium strains promotes
nodule growth and nitrogen
fixation. Microorganisms, 8(5), 678.
24. โครงการการตรวจวัดและ
ประเมินสภาพการระบายอากาศเพื่อใช
วางแผนการจัดการดาน Social
Distancing ในพื้นท่ีใหบริการ
25. การจัดทําฉากกั้น ตามมาตรการ
Social Distancing เขาไปจัดการพื้นท่ี
การทํางานและพ้ืนท่ีใหบริการ เพื่อชวย
เพ่ิมความปลอดภัยและสรางความมั่นใจ
แกบุคลากรและผูมารับบริการในหนวย
งาน
26. การสรางเครื่องตนแบบฆาเชื้อไวรัส
COVIC-19 ในอากาศโดยใชสารกรา
ฟติกคารบอนไนไตรดเปนตัวเรงปฏิกิริยา
ดวยแสงสําหรับผลิตไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด
27. Lubis, K., Chudapongse, N.,
Doan, H.V. and Weeranantanapan,
O., 2020. Characterization of
Biocompatible Gold Nanoparticles
Synthesized by using Curcuma
xanthorrhiza and their Catalytic
Activity. Current Nanoscience,
16(2), pp.214-225
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาคุณสมบัติ
ของอนุภาคนาโนทองคําที่สังเคราะหได
ทางชีวภาพโดยใชสมุนไพรในตระกูลเดียว
กับขม้ินเพื่อเปนตัวเรงปฏิกิริยาอนุภาคนา
โนทองคํา ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนใน
ดานอุตสาหกรรมเชนเดียวกับนาโนศาสตร
และนาโนเทคโนโลยี
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28. Montreeuppathum, A.,
Kidkhunthod, P., Rujirawat, S.,
Yimnirun, R., Pinitsoontorn, S. and
Maensiri, S., 2020. Effect of borate
glass network to electrochemical
properties: Manganese-doped
lithium borate glasses. Radiation
Physics and Chemistry, 170,
p.108677.
งานวิจัยนี้ไดศึกษาผลของการเจือ Mn ใน
กระจก lithium borate (Li2O-xB2O3;
(LB) ดวยปริมาณ Mn (x = 1, 2, 3, และ
4 (mol%)) เตรียมดวยวิธี melt-quench
ผลการศึกษาดวยเทคนิค XRD ยืนยันการ
เปนโครงสราง 0.2MnO2-0.8(Li2O-
xB2O3) การศึกษาโรงสรางดวยเทคนิค
XAS ยืนยันการมีอยูของวาเลนสสเตทท่ี
ผสมกันของ Mn2+/Mn3+ ที่สงผลตอ
สมบัติทางแสงที่บอกถึงการเพิ่มปริมาณ
ของโบรอนในโครงสรางและสมบัติแม
เหล็กซ่ึงมีความเปนแมเหล็กแบบพารา
เปนการเพิ่มความพิเศษใหกับกระจก
Li2O-xB2O3 ผลทางเคมีไฟฟาแบบสาม
ขั้วในสารละลาย 2 M KOH นั้นพบวา
กระจก 0.2MnO2-0.8(Li2O-xB2O3) นั้น
แสดงความเปนตัวเก็บประจุยิ่งยวดท่ีมีคา
ความจุ 144.42, 195.37, 196.48 และ
121.54 F g−1 เม่ือ x = 1, 2, 3 และ 4
(mol%) ซึ่งชี้ใหเห็นถึงการมีอยูของ Mn
ใน Li2O-xB2O3 เพิ่มประสิทธิภาพวัสดุที่
ใชเปนขั้วไฟฟาสําหรับกักเก็บพลังงานเพื่อ
เปนทางเลือกที่ดีตอไป
29. Nathabumroong, S., Eknapakul,
T., Jaiban, P., Yotburut, B., Siriroj, S.,
Saisopa, T., Mo, S.K., Supruangnet,
R., Nakajima, H., Yimnirun, R. and
Maensiri, S., 2020. Interplay of
negative electronic compressibility
and capacitance enhancement in
lightly-doped metal oxide Bi 0.95
La 0.05 FeO 3 by quantum
capacitance model. Scientific
reports, 10(1), pp.1-6.
งานวิจัยนี้ศึกษาวัสดุเซรามิก
Bi0.95La0.05FeO3 เตรียมดวย วิธี
simple coprecipitation ที่แสดงคา
ความเก็บประจุไฟฟาสูง (ไจแอนดไดอิเล็ค

423



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ตริก) ถูกศึกษาการเพิ่มขึ้นของคาความ
เก็บประจุเพิ่มเติมโดยการฉายแสงบนผิว
หนาโดยแสงสีมวงซึ่ง ผลที่ไดคือ คาความ
เก็บประจุไฟฟาเพิ่มขึ้นสูงถึง 21% ซ่ึงการ
อธิบายของการเพิ่มขึ้นจากแสงสีมวงทําให
เกิดชองวางของออกซิเจน (oxygen
vacancies) ที่บริเวณผิวของสารตัวอยาง
แลวเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอิเล็ดตรอนสอง
มิติ (2 dimension electron gas:
2DEG) เกิดขึ้นท่ีผิวของสารตัวอยางซึ่งทํา
ใหคาความเก็บประจุเพิ่มขึ้นเพราะ 2DEG
ถูกอธิบายโดยประพฤติตัวเปนตัวเก็บ
ประจุอีกตัวท่ีแสดงคาเชิงลบที่กําลังตอ
อนุกรมกับวัสดุเซรามิก
Bi0.95La0.05FeO3 เดิม ซ่ึงคาเชิงลบ
ของ 2DEG นี้ถูกอธิบายโดยการขยับของอิ
เล็คตรอนวงนอกสุด (maximum
valence band: MVB) เขาหาระดับพลัง
งานเฟอรมี่  (Fermi level) นอกจากนั้น
คาความหนาแนนของอิเล็คตรอนที่เกิดขึ้น
ยังถูกคํานวณสอดคลองกับการเกิด 2DEG
ที่เคยตรวจพบไดจริงบนวัสดุอ่ืน เชน
SrTiO3
30. Pech, O. and Maensiri, S., 2020.
Effect of Calcining Temperature on
Electrospun Carbon Nanofibers for
Supercapacitor. Journal of
Materials Engineering and
Performance, pp.1-9.
งานวิจัยนี้ไดทําหารศึกษาการประเมิน
ประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟาของคารบอน
นาโนอิเล็คตรอนสังเคราะห (CNFs)
สังเคราะหโดยใชเทคนิคการปนดวยไฟฟา
และการเผาที่อุณหภูมิตางกัน ซึ่งสามารถ
นําไปใชประโยชน ในดานอุตสาหกรรม
ทางเคมีไฟฟา
31. โครงการดานเทคนิค (สอวช.) ปงบ
ประมาณ 2563  เรื่อง "โครงการจางที่
ปรึกษาศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะเชิง
นโยบายการจัดตั้งกลุมมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาความเปนเลิศในการจัดการเรียน
การสอนในดานความเปนผูประกอบการ"
งบประมาณ 2.0 ลานบาท จากสํานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) (อยู
ระหวางการดําเนินการ)
32. โปรตีนเซลลเดียวเพื่อการบําบัดกาก
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มันสําปะหลัง (ของเหลือจากโรงผลิตแปง
มันสําปะหลัง ท่ีเนาเสียเร็วสาเหตุมลภาวะ
ดานกลิ่น) ดวยเทคโนโลยีจุลินทรีย ใหได
ผลิตภัณฑมีมูลคา สําหรับใชเปนสวน
ประกอบของอาหารสัตว ไดกรรมวิธี
ผลิตภัณฑตนแบบที่เปนกากมันสําปะหลัง
โปรตีนสูง เพ่ือใชเปนสวนประกอบของ
อาหารสัตว
33. ผลิตภัณฑนํ้าปลา (ระดับการวิจัย)
จากระยะเวลาการหมัก 8 เดือน ท่ีมี
คุณภาพคงท่ีและความปลอดภัยกวาที่มี
การผลิตดวยการหมักตามธรรมชาติท่ีใช
เวลาหมัก 12-18 เดือน ในระดับ
อุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
34. Established International
Research Network on Rice
Molecular Biosynthesis, Production
and Application project
IRN62W0004 with a 3-year budget
of 9,020,000 baht from the
Thailand Research Fund (Professor
Dr.James R. Ketudat-Cairns  หัวหนา
โครงการ)
ไตรมาสที่ 4
1. ชื่อโครงการ: โครงการวิจัยการปรับปรุง
คุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตดวยนํ้า
ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม
ชื่อหนวยงานที่อุดหนุน: สถาบันการยาง
การยางแหงประเทศไทย
2. ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยการเปรียบ
เทียบสมรรถนะและตนทุนของแอสฟลต
คอนกรีตที่ปรับปรุงดวยยางแหงและนํ้า
ยางขน
ชื่อหนวยงานที่อุดหนุน : สถาบันการยาง
การยางแหงประเทศไทย
3. ชื่อโครงการ : นวัตกรรการออกแบบ
ถนนเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศอยางยั่งยืน
  ชื่อหนวยงานท่ีอุดหนุน : สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ (สวทช)
4. ผลิตภัณฑอาหารเลี้ยงจุลินทรียราคาถูก
จากหัวมันและกากมันสําปะหลัง รวมมือ
กับ บริษัท เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม
จํากัด
5. ผลิตภัณฑปลาหมักในรูปปลาราจาก
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ปลาทะเลกลุมปลากะตักและปลากุแล
รวมมือกับ บริษัท สินวารีพัฒนา จํากัด
6. การหมักนํ้าปลาดวยกลาเช้ือจุลินทรีย
ในถังปฏิกรณชีวภาพแบบงายแทนบอ
หมักแบบดั้งเดิม รวมมือกับบริษัท
อุตสาหกรรมนํ้าปลาระยอง จํากัด
7. Pongputtipat, W., Rodtong, S.,
Chumsamrong, P., and
Deeprasertkul, C. 2020. Polylactic
acid membrane for controlled
release fertilizer application.
Proceedings Book of the 10th
International Polymer Conference
of Thailand, August 6th – 7th, 2020,
The Polymer Society of Thailand
(PST): 175-179.
8. Kobdaj, C.dk, Köhler, M.K.cx., (...),
ALICE Collaboration. (2020) Global
baryon number conservation
encoded in net-proton fluctuations
measured in Pb–Pb collisions at
sNN=2.76 TeV Physics Letters,
Section B: Nuclear, Elementary
Particle and High-Energy Physics
807,135564
9. Kobdaj, C.dk, Köhler, M.K.cx., (...),
ALICE Collaboration. (2020)
Multiplicity dependence of
K*(892)0 and ϕ(1020) production in
pp collisions at s=13 TeV Physics
Letters, Section B: Nuclear,
Elementary Particle and High-
Energy Physics 807,135501
10. Kobdaj, C.dk, Köhler, M.K.cx.,
(...), ALICE Collaboration. (2020)
Multiplicity dependence of π , K,
and p production in pp collisions
at √s=13 TeV European Physical
Journal C
80(8),693
11. Kobdaj, C.dk, Köhler, M.K.cx.,
(...), ALICE Collaboration. (2020)
Probing the Effects of Strong
Electromagnetic Fields with Charge-
Dependent Directed Flow in Pb-Pb
Collisions at the LHC Physical
Review Letters
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125(2),023001
12. Kobdaj, C.dk, Köhler, M.K.cx.,
(...), ALICE Collaboration. (2020) ϒ
production in p–Pb collisions at
sNN=8.16 TeV Physics Letters,
Section B: Nuclear, Elementary
Particle and High-Energy Physics
806,135486
13. Kobdaj, C.dk, Köhler, M.K.cx.,
(...), ALICE Collaboration. (2020)
Evidence of Spin-Orbital Angular
Momentum Interactions in
Relativistic Heavy-Ion Collisions
Physical Review Letters
125(1),012301
14. Nilmoung, S., Khajonrit, J.,
Sonsupap, S. and Maensiri, S., 2020.
Activated carbon nanofibers/
aluminium doped-copper
manganese ferrite composite
nanostructures for electrochemical
capacitors. Journal of Energy
Storage,
31,p.101777.
งานวิจัยนี้ไดศึกษาผลของการเจืออลูมิ
เนียมในโครงสรางคอปเปอรแมงกา
นีสเฟอไรทคอมโพสิทกับเสนใยนาโน
คารบอน (ACNF/AlxCu(1-x)/2Mn(1-
x)/2Fe2O4: x = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8)
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพตัวเก็บประจุเคมี
ไฟฟา โครงสราง ACNF/ AlxCu(1-
x)/2Mn(1-x)/2Fe2O4 คอมโพสิทของ
ตัวอยางถูกยืนยันดวยเทคนิค XRD และ
ลักษณะสัณฐานวิทยาของตัวอยางแสดง
ถึงการมีอยูของอนุภาคที่อยูในเสนใยนาโน
คารบอนดวยภาพจาก TEM พรอมกับยัง
ทําใหเพิ่มพ้ืนที่ผิวจําเพาะไดมากขึ้นยืนยัน
จากผล BET ขณะเดียวกันสมบัติทางเคมี
ไฟฟาของ
ACNF/Al0.2Cu0.4Mn0.4Fe2O4 นั้น
แสดงออกมาไดดีที่สุดเมื่อเทียบกับ
ตัวอยางตัวอื่นๆ ดวยคาความจุ 370
F·g-1 ที่ 2 mVs−1 และ 312 F·g−1 ท่ี 3
A·g-1จากการคํานวณจาก cyclic
voltammetry และ galvanostatic
charge-discharge ตามลําดับและยัง
รักษาความสามารถของการคายประจุได

427



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สูงกวารอยละ 80 หลังการทดสอบประจุ
ซํ้า อยางนอย 1000 รอบ สาเหตุที่
ACNF/ Al0.2Cu0.4Mn0.4Fe2O4 มี
คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้เปนเพราะ
การมีอยูของการเจือ Al ใน Cu(1-
x)/2Mn(1-x)/2Fe2O4 เพ่ิมประสิทธิภาพ
วัสดุท่ีใชเปนขั้วไฟฟาสําหรับกักเก็บ
พลังงานเพื่อเปนทางเลือกที่ดีตอไป
15. Kaewket, K., Maensiri, S. and
Ngamchuea, K., 2020. Adsorptive
stripping voltammetry at
microporous carbon: Determination
and adsorption characteristics of
environmental contaminants.
Colloid and Interface Science
Communications, 38, p.100310.
งานวิจัยนี้ไดทําการทดสอบและวิเคราะห
ลักษณะการปนเปอนในส่ิงแวดลอมรวม
ทั้งไอโซเทอมการดูดซับและสถานะ
ออกซิเดชันของเงิน (Ag) จากวิธี
Adsorptive Stripping Voltammetry
(ASV) โดยที่ Resorcinol และ Ag+ ใช
เปนตัวอยางของมลพิษอินทรียและสาร
เคมีที่เปนพิษตามลําดับ การดูดซับ
Resorcinol บนคารบอนรูพรุนขนาดเล็ก
(microporous) ตามดวยไอโซเทอม
Freundlich ในขณะที่การดูดซับเงินตาม
ดวยไอโซเทอม Redlich-Peterson ASV
ยังแสดงใหเห็นอีกวา Ag+ ไอออนนั้นลด
ลงทางเคมีเปน Ag0 เม่ือมีการดูดซับบน
พื้นผิวคารบอนรูพรุนขนาดเล็ก ดวย
เทคนิค ASV สามารถตรวจพบท้ัง
resorcinol และ Ag+ พรอมกันท่ีขั้ว
ไฟฟาคารบอนรูพรุนขนาดเล็ก นอกเหนือ
จากกระบวนการดูดซับแลวเรายังแสดงให
เห็นวาโครงสรางรูพรุนขนาดเล็กของวัสดุ
คารบอนไดเปลี่ยนแปลงระบบการแพร
กระจายจากพฤติกรรมเชิงเสนเปนชั้นบาง
ๆ และทําใหการตอบสนองของโวลตตามิ
ตทรีที่ควบคุมการแพรกระจายเปลี่ยน
แปลงไปอยางมีนัยสําคัญ
16. Meemon, P., Lenaphet, Y. and
Saetiew, J., 2020, February. FPGA
implementation of spectral fusing
Gabor domain optical coherence
microscopy. In Three-Dimensional
and Multidimensional Microscopy:

428



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

Image Acquisition and Processing
XXVII (Vol. 11245, p. 1124517).
International Society for Optics and
Photonics.
งานวิจัยนี้ ไดศึกษาการประสานเชิง
สเปคตรัมดวยเอฟพีจีเอสําหรับกลอง
จุลทรรศนเชิงแสงชนิดเกเบอร ดวย
เทคโนโลยีการถายภาพเชิงแสงสําหรับ
ชวยในการวินิจฉัย และการรักษาทางการ
แพทย อีกท้ังการถายภาพเพื่อใชเปน
ขอมูลในการผาตัด การถายภาพเชิงแสง
คือความละเอียดในระดับไมครอนและ
ความเร็วของการถายภาพท่ีสูง ซ่ึงไมกอให
เกิดอันตรายใดๆ ตอเซลลส่ิงมีชีวีต
17. T. Sichumsaeng, N. Phromviyo
and S. Maensiri “Influence of Gas
Diffusion Layer Current Collector
on Electrochemical Performance of
Ni(OH)2 Nanostructures” (Accepted
manuscript in International Journal
of Minerals, Metallurgy and
Materials)
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาสมบัติทางไฟฟา
เคมีของนิกเกิลไฮ-  ดรอกไซดบนตัวรับ
กระแส (Current collector) ชนิด
คารบอน ผลการศึกษาพบวา นิกเกิล
ไฮดรอกไซดบนตัวรับกระแสชนิดคารบอน
ใหคาความจุไฟฟาจําเพาะสูงสุดเทากับ
418.11 F·g-1 ท่ีความหนาแนนกระแส
เทากับ 1 A·g-1 และคา ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอัดและคายประจุ
(Cyclic stability) ลดลงเหลือ 81% ภาย
หลังการทดสอบจํานวน 1000 รอบ โดย
การลดลงของคาความจุไฟฟาจําเพาะนี้
เปนผลเนื่องมาจากการสะสมของโซเดียม
(Sodium deposition) บนพื้นผิวของขั้ว
ไฟฟานิกเกิลไฮดรอกไซด ซ่ึงสามารถยืน
ยันผลการทดลองนี้ไดจากผลของ XRD
และภาพถาย SEM ของขั้วไฟฟาภายหลัง
การอัดและคายประจุจํานวน 1000 รอบ
18. T. Sichumsaeng, N. Phromviyo,
S. Pinitsoontorn, P. Kidkhunthod, N.
Chanlek, and S. Maensiri
“Synthesis, Characterization and
Magnetic Properties of KFeO2
Nanoparticles Prepared by a
Simple Egg-White Solution Route”
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(Accepted manuscript in
International Journal of Minerals,
Metallurgy and Materials)
งานวิจัยนี้ไดทําการเตรียมอนุภาคนาโน
โพแทสเซียมไฮดรอก-ไซดดวยวิธีสาร
ละลายไขขาวอยางงายและทําการศึกษา
ผลของอุณหภูมิแคลไซนท่ีมีตอโครงสราง
และสมบัติทางแมเหล็กของอนุภาคนาโนนี้
ผลการศึกษาพบวา อุณหภูมิแคลไซนกอ
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสัณฐานวิทยา
และขนาดของอนุภาคนาโน สําหรับสมบัติ
ทางแมเหล็กพบวา อนุภานาโนที่เตรียมได
นี้แสดงสมบัติแมเหล็กแบบเฟรโรอยาง
ออน (Weak ferromagnetism) และให
คาแมเหล็กอิ่มตัวสูงสุด (Saturation
magnetization: Ms) เทากับ 26.24
emu·g-1
19. Jantaranikorn, M.,
Yongsawatdigul, J. (2020). Effect of
marinating ingredients on
temperature-induced denaturation
of hemoglobin and its relation to
red blood spot formation in
cooked chicken breast. Journal of
Food Science 85(8), pp. 2398-2405.
20. Zhang, X., Noisa, P.,
Yongsawatdigul, J. (2020). Chemical
and Cellular Antioxidant Activities
of in Vitro Digesta of Tilapia Protein
and Its Hydrolysates. Foods.
9(6),833.
21. Sungperm, P., Khongla, C.,
Yongsawatdigul, J. (2020).
Physicochemical Properties and
Angiotensin I Converting Enzyme
Inhibitory Peptides of Freshwater
Fish Skin Collagens. Journal of
Aquatic Food Product Technology.
pp. 1-11.
22. Wongngam, W., Mitani, T.,
Katayama, S., Nakamura, S.,
Yongsawatdigul, J. (2020).
Production and characterization of
chicken blood hydrolysate with
antihypertensive properties. Poultry
Science. Article in press.
23. Keeratiburana, T., Hansen, A.R.,
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Soontaranon, S., Blennow, A.,
Tongta, S. (2020). Pre-treatment of
granular rice starch to enhance
branching enzyme catalysis.
Carbohydrate Polymers
247,116741.
24. Duangkaew, R., Kezuka, F.,
Ichida, K., Boonanuntanasarn, S.,
Yoshizaki, G. (2020). Aging- and
temperature-related activity of
spermatogonial stem cells for germ
cell transplantation in medaka.
Theriogenology 155, pp. 213-221.
25. Umnajkitikorn, K., Sade, N.,
Rubio Wilhelmi, M.D.M., Gilbert,
M.E., Blumwald, E. (2020). Silencing
of OsCV (chloroplast vesiculation)
maintained photorespiration and N
assimilation in rice plants grown
under elevated CO2. Plant Cell and
Environment 43(4), pp. 920-933.
26. K. Srisom, P. Tittabutr, N.
Teaumroong, Y. Lapwong, R.
Phatthanakun, S. Sirivisoot, P.
Kuntanawat. (2020). New method
for arbuscular mycorrhizal fungus
spore separation using a
microfluidic device based on
manual temporary flow diversion.
Mycorrhiza. DOI:
10.1007/s00572-020-00986-4.
27. Greetatorn, T., Hashimoto, S.,
Maeda, T., (...), Uchiumi, T.,
Teaumroong, N. (2020).
Mechanisms of Rice Endophytic
Bradyrhizobial Cell Differentiation
and Its Role in Nitrogen Fixation.
Microbes and environments. 35(3).
28. Atieno, M., Herrmann, L.,
Nguyen, H.T., Srean, P., Than, M.M.,
Zhiyong, R., Tittabutr, P.,
Shutsrirung, A., Bräu, L., Lesueur, D.
(2020). Assessment of biofertilizer
use for sustainable agriculture in
the Great Mekong Region. Journal
of Environmental Management.
275,111300.
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29. Sarapat, S., Longtonglang, A.,
Umnajkitikorn, K., Girdthai, T.,
Boonkerd, N., Tittabutr, P.,
Teaumroong, N. (2020). Application
of rice endophytic Bradyrhizobium
strain SUTN9-2 containing modified
ACC deaminase to rice cultivation
under water deficit conditions. J.
Plant Interactions. Accepted.
30. Kiddee, S., Yuttavanichakul, W.,
Boonkerd, N., Teaumroong, N.,
Saito, K., Tittabutr, P. (2020).
Secretion compounds from
Brevibacillus sp. SUT47 promote
spore propagation of Acaulospora
tuberculate colonizing maize roots
(Zea may L. cultivar Suwan 5).
ScienceAsia. Accepted.
31. Yodrug, T., Parnpai, R.,  Hirao, Y.
and Somfai, T. (2020). The effects
of vitrification after equilibration in
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- จํานวนทรัพยสิน
ทางปญญาที่
สามารถแกปญหา
ของประเทศหรือ
ปญหาเชิงพื้นที่ได

เรื่อง 5 24 480 ไตรมาสที่ 1
1. เคร่ืองกําจัดแมลงศัตรูพืชสําหรับ
เกษตรแมนยําผานระบบสื่อสารไรสาย
(อยูระหวางดําเนินการยื่นจดสิทธิบัตร)
2. เคร่ืองกําจัดหนอนในตนไมผลดวยคล่ืน
ความถี่สูง (อยูระหวางดําเนินการยื่นจด
สิทธิบัตร)
3. ยื่นจดสิทธิบัตรเลขที่ 1901005236
เรื่อง แอนติบอดีปรับแตงพันธุกรรมท่ี
จําเพาะตอเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas
aeruginosa
4. ยื่นจดสิทธิบัตรเลขที่ 1901005235
เรื่อง แอนติบอดีปรับแตงพันธุกรรมท่ี
จําเพาะตอเชื้อแบคทีเรีย
Propionibacterium acnes
5. หองปฏิบัติการและระบบเก็บรักษาเชื้อ
พันธุจุลินทรีย ที่มีประสิทธิภาพสูงเพียง
พอท่ีจะรองรับการใชเทคโนโลยีจุลินทรีย
เพ่ืออุตสาหกรรมเกษตร (ดําเนินการวิจัย
ตอเนื่องจากไตรมาสที่ 4/2562
(กรกฎาคม – กันยายน 2562) มีแผนจะ
ไดผลสําเร็จระยะท่ี 1 ในเดือนมิถุนายน
2563)
6. กรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑมีมูลคา
จากกากมันสําปะหลัง สําหรับใชเปนสวน
ประกอบของอาหารสัตว (ดําเนินการวิจัย
ตอเนื่องจากไตรมาสที่ 4/2562
(กรกฎาคม – กันยายน 2562) มีแผนจะ
ไดผลสําเร็จระยะท่ี 1 ในเดือนมิถุนายน
2563)
7. กรรมวิธีการหมักใหไดผลิตภัณฑนํ้า
ปลา ที่มีคุณภาพคงที่ (ดําเนินการวิจัยตอ
เนื่องจากไตรมาสที่ 4/2562 (กรกฎาคม
– กันยายน 2562) มีแผนจะไดผลสําเร็จ
ระยะที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2563)
ไตรมาสที่ 2
1. กรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑมีมูลคา

- -
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จากกากมันสําปะหลัง สําหรับใชเปนสวน
ประกอบของอาหารสัตว (ดําเนินการวิจัย
ตอเนื่องจากไตรมาสที่ 1/2563 (ตุลาคม
– ธันวาคม 2562) มีแผนจะไดผลสําเร็จ
ระยะที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2563)
2. กระบวนการผลิต 2,3-บิวเทนไดออล
ปริมาณสูงจากแปงมันสําปะหลังดวยเชื้อ
Klebsiella oxytoca KMS006
3. กระบวนการเตรียมฟางขาวดวยกรด
เพ่ือใหนํ้าตาลปริมาณสูงเพื่อเขาสูกระบวน
การไบโอรีไฟเนอรี่
4. กรรมวิธีการหมักใหไดผลิตภัณฑนํ้า
ปลา ที่มีคุณภาพคงที่ (ดําเนินการวิจัยตอ
เนื่องจากไตรมาสที่ 1/2563 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2562) มีแผนจะไดผลสําเร็จ
ระยะที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2563)
5. “การพัฒนาศักยภาพระบบกักเก็บ
พลังงานขั้นสูงดวยเทคโนโลยีควอนตัม”
พบสามารถเพิ่มความจุเปน 3 เทา มีอายุ
การใชงานที่ยาวนานกวา ชารจเร็ว และ
ตนทุนการผลิตตํ่า หวังตอยอดนวัตกรรมสู
รถไฟฟา และใชรวมกับระบบผลิต
พลังงานไฟฟาจากโซลาเซลล เพ่ือตอบ
โจทยนโยบายพลังงานของประเทศ สราง
ฐานพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงานใหเขมแข็งและแขงขันไดในระยะ
ยาว
6. "เทคโนโลยีกลองจุลทรรศนสามมิติ
เพ่ือการประยุกตใชทางการแพทย” เปน
กลองจุลทรรศน อินฟราเรดความเร็วสูง
เพ่ือการถายภาพตัดขวางสามมิติของเนื้อ
เยื่อชีวภาพแบบไมทําลายวัตถุตัวอยาง
พัฒนาโดยอาศัยหลักการทํางานของการ
ถายภาพตัดขวางดวยแสงเลเซอรท่ีเรียกวา
Optical Coherence หรือ OCT เนน
ออกแบบ ใหมีตนทุนการสรางตํ่า แตให
ประสิทธิภาพสูง เทียบเทากับระบบที่ใช
งานดานงานวิจัยในตางประเทศและเนน
ออกแบบ ใหใชงานไดเหมาะสมกับ
ตัวอยางทางชีวภาพแตละชนิดท่ีนักวิจัย
ตองการศึกษา
7. "เทคโนโลยีเครื่องพิมพสามมิติ เพื่อการ
ประยุกตใชทางการแพทย” พัฒนาขึ้นเพื่อ
ใชในดานการศึกษาและสนับสนุนการ
วินิจฉัยทางการแพทย สามารถประดิษฐ
แบบจําลองทางการแพทยเพื่อใชเปนสื่อ
การเรียนการสอน มีประโยชนในการสื่อ
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สาร ทําใหสามารถวิเคราะหตัดสินใจ เขา
ใจในสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดงาย ชวย
ใหการวินิจฉัยทางการแพทยสะดวกถูก
ตองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังใชวางแผน
การผาตัดและผลิตชิ้นสวนอุปกรณสําหรับ
ผูพิการ ผูสูงอายุ หรือตนแบบอุปกรณ
อื่นๆ ในอุตสาหกรรมการแพทยแบบครบ
วงจร
8. ตนแบบเครื่องบําบัดดวยความเย็น
สําหรับการฟนฟูรางภายหลังการผาตัด
เปนการนําองคความรูดานวัสดุขั้นสูง
เทอรโมอิเล็กทริกมาใชในการฟนฟูแผลผู
ปวยหลังการผาตัดใหหายเร็วขึ้น
เทคโนโลยีนี้ มีความสามารถในการลด
อุณหภูมิลงไดอยางรวดเร็วและควบคุม
อุณหภูมิใหคงท่ี  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการฟนฟูรางกายและสามารถลดระยะ
เวลาในการฟนฟูรางกายไดเร็วขึ้น
ไตรมาสที่ 3
1. การดําเนินการยื่นจดสิทธิบัตรเครื่อง
กําจัดฝุน PM 2.5 ดวยประจุไฟฟาไอออน
ขนาดเล็กสําหรับประยุกตใชกับอัญมณี
และเครื่องประดับ
2. การยื่นจดสิทธิบัตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการนําสงยาเขาสูราง
กายรวมกับ ดร. คทาวุธ นามดี ศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC) โดยใช
lipid nanocarriers (อยูในขั้นตอน ของ
การดําเนินการจดสิทธิบัตร ของ
NANOTEC) โดยมี รศ. ดร.นวลนอย จูฑะ
พงษ นักวิจัย CoE-AFM มีชื่ออยูในกลุม
นักวิจัยซ่ึงเปนเจาของผลงานนี้
3. การยื่นจดสิทธิบัตรเทคโนโลยี 3D
Electrospinning เพื่อประยุกตใชทางการ
แพทยและพลังงานรวมกับ The
University of Edinburgh ประเทศ
สกอตแลนด (อยูในขั้นตอน ของการ
ดําเนินการจดสิทธิบัตร) โดยมี อ.
ดร.วิวัฒน นวลสิงห นักวิจัย CoE-AFM มี
ชื่ออยูในกลุมนักวิจัยซึ่งเปนเจาของผลงาน
นี้
ไตรมาสที่ 4
1. เคร่ืองผลิตไอไฮโดรเจนเพอรออกไซด
โดยใชตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง
(Hydrogen Peroxide Gas Genertor)
2. หุนยนตฆาเช้ือโรคในอากาศ
3. ยื่นจดสิทธิบัตรเลขที่ 2001003386
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เรื่อง การผลิตแมนโนโอลิโกแซคคาไรด
หรือมอซ (manno-oligosaccharide,
MOS) จากกากมะพราว กากกาแฟ และ
กากปาลมนํ้ามัน ดวยเอนไซมเบตาแมน
แนนเนส ( -mannanase)
4. กรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑปลาหมัก
ในรูปปลาราจากปลาทะเลกลุมปลากะตัก
และปลากุแล รวมมือกับ บริษัท สินวารี
พัฒนา จํากัด
5. กรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑอาหาร
เลี้ยงจุลินทรียราคาถูกจากหัวมันและกาก
มันสําปะหลัง รวมมือกับ บริษัท เอ่ียมธง
ชัย อุตสาหกรรม จํากัด
6. การใชประโยชนจากกากนํ้าตาลเพื่อ
การผลิต 2,3-บิวเทนไดออลสําหรับ
ศักยภาพในการนําไปใชในอุตสาหกรรม
เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

- จํานวนการ
บริการวิชาการที่
สามารถแกปญหา
ของประเทศหรือ
ปญหาเชิงพื้นที่ได

ครั้ง 40 53 132.5 ไตรมาสที่ 1
1. ดําเนินการออกแบบสรางเครื่องฆามอด
ขาวขนาดชุมชน และไดทําการติดตั้งให
กับ ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี เพื่อใชสําหรับ
การกําจัดมอดขาวขนาดชุมชนตนแบบ
และไดทําการถายทอดองคความรูเพื่อให
เกิดการใชงานจริงและเปนประโยชนตอ
ชุมชนตอไป
2. การนําผลงานเครื่องฆามอดขาวเขารวม
จัดนิทรรศการในงาน ภาวะเศรษฐกิจการ
เกษตร ป 2562 และแนวโนมป 2563 ใน
วันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรามา
การเดน จัดโดย สํานักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร
3. October 23-24, 2019 -The 2nd
Southeast Asia Institute for
Transformational Entrepreneurship
(SEAITE) Symposium 2019 (ผูเขารวม
กิจกรรม 80 คน คณาจารยและเจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัยจากไทย มาเลเซีย เวียดนาม
อินโดนีเซีย ฟลิปปนสเกาหลีใต และสห
ราชอาณาจักร) (กิจกรรมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ)
4. October 25, 2019 -Designing
Entrepreneurship Education
Workshop  (ผูเขารวมกิจกรรม 50 คน
คณาจารยและเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยจาก
ไทย อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา

- -
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สถาบัน
เทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร และสํานักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัต
กรรมแหงชาติ (สอวช.)) วิทยากร โดย
Prof.Joan Lockyer และ Dr.Richard
Thomlins, Coventry University, UK.
5. ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา เปนผูเชี่ยวชาญ
ใหคําปรึกษากับบริษัทเยนเนอรัลฟูดโป
รดัดสจํากัด ของโครงการ “เพิ่มมูลคาและ
สรางโอกาสทางการตลาดในอุตสหกรรม
แปรรูปจากขาวเพื่อเช่ือมโยงกับศูนย
ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0” ศูนย
อุตสาหกรรมภาคท่ี 6 กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใน
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30
สิงหาคม 2562
6. ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา เปนผูเชี่ยวชาญ
ใหคําปรึกษากับบริษัทราชสีมากรี
นเอ็นเนอรยีจํากัด ในวันท่ี 17 กันยายน
2562 และ 26 กันยายน 2562
7.  รศ.ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร ไดลง
พื้นที่ติดตามเกษตรกรดาน
- การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในบอดิน
- การเพาะพันธุปลานิล
- การเพาะพันธุปลาหมอ
- การเตรียมอาหารสําหรับการอนุบาล
ปลาหมอ
- Smart farm สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว
นํ้า: ประดิษฐเครื่อง- - ควบคุมการ
เปด-ปด เครื่องเพิ่มออกซิเจนในนํ้า และ
บันทึกปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า
และอุณหภูมินํ้า  
- Smart farm สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว
นํ้า: เครื่องใหอาหารอัตโนมัติ
8. ศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “Biologics Workshop
II : Manufacturing of Therapeutic
Proteins” ในระหวางวันที่ 24 – 25
พฤศจิกายน 2562
9. โครงการใชประโยชนกากมันสําปะหลัง
(ของเหลือจากโรงผลิตแปงมันสําปะหลัง
ที่เนาเสียเร็วสาเหตุมลภาวะดานกล่ิน)
ดวยเทคโนโลยีจุลินทรีย ใหไดผลิตภัณฑมี
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มูลคา สําหรับใชเปนสวนประกอบของ
อาหารสัตว ไดรวมมือกับบริษัท เอี่ยมธง
ชัยอุตสาหกรรม จํากัด (ผูผลิตและจัด
จําหนายแปงมันสําปะหลังภายใต ETC
Brand และผลิตภัณฑจากหัวมันและแปง
มันสําปะหลัง) และ บริษัท อีทีซี ไบโอ
พาวเวอร จํากัด (ผูผลิตพลังงานจากของ
เหลือท้ิงจากการผลิตแปงมันสําปะหลัง)
10. โครงการวิจัยเพ่ือหมักปลาดวย
เทคโนโลยีจุลินทรียใหไดผลิตภัณฑนํ้าปลา
ที่มีคุณภาพคงที่และความปลอดภัยกวาที่
มีการผลิตดวยการหมักตามธรรมชาติใน
ระดับอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ณ ปจจุบัน ไดรวมมือกับผู
ประกอบการระดับแนวหนาของประเทศ
ไทยที่ผลิตและจําหนายนํ้าปลาระดับ
Premium จํานวน 2 ราย คือ บริษัท สิน
วารีพัฒนา จํากัด (ผูผลิตและจัดจําหนาย
นํ้าปลาและซอสปรุงรส ตราเมกาเชฟ)
และ บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าปลาระยอง
จํากัด (ผูผลิตและจัดจําหนาย นํ้าปลาและ
ซอสปรุงรส ตราเปาฮื้อ)
11. การใหขอมูลทางวิชาการการศึกษา
อายุการเก็บของแปงมันสําปะหลัง ใหกับ
บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด ผู
ผลิตและจําหนายแปงมันสําปะหลัง วันท่ี
26 กันยายน -20 พฤศจิกายน 2562
12. การใหขอมูลทางวิชาการดาน
กระบวนการผลิต และเทคโนโลยี Lactic
acid, Lactide และ Poly(Lactic acid),
PLA ใหกับ บริษัท เจาคุณเกษตรพืชผล
จํากัด (ผูผลิตและจัดจําหนายนํ้าเช่ือม
High Fructose, Maltose, Liquid
dextrin และ Glucose โดยใชมัน
สําปะหลังเปนวัตถุดิบ มีนโยบายศึกษาหา
แนวทางการผลิตพลาสติกชีวภาพ เพ่ือใช
เปนบรรจุภัณฑของบริษัท และลดปญหา
จากการใชผลิตภัณฑพลาสติกที่ไดจาก
ปโตรเลียม วันท่ี 15 พฤศจิกายน - 24
ธันวาคม 2562 ประชุมหารือท่ี มทส. วัน
ที่ 18 ธันวาคม 2562
ไตรมาสที่ 2
1. ไดดําเนินสรางเครื่องตนแบบเครื่อง
กําจัดฝุน PM2.5ดวยประจุไฟฟาไอ
อนและติดตั้งใชงานจริง ณ สวนอนุสรณ
สถานประตูเมืองจําลอง (ชางคู) หนาหาง
ไอทีพลาซา หาแยกอนุสาวรียทาวสุรนารี
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(ยาโม) เขตเทศบาลนคร (ทน.)
นครราชสีมาวันที่ 30 มกราคม 2563
2. การมอบเคร่ืองกําจัดลูกนํ้ายุงจํานวน 1
เครื่องเพื่อการทดลองใชงาน ณ คลองดาน
หนา CentralPlaza นครราชสีมา ใหกับ
กลุม บริษัท (CentralPlaza Nakhon
Ratchasima : CPN) และรวมมือพัฒนา
ตอยอดงานวิจัยในอนาคต
3. การนําเครื่องกําจัดตะกรันไปติดตั้งใน
พื้นท่ี จ.ลพบุรีท่ีประสบปญหาการเกิด
ตะกรัน เพื่อทดสอบการทํางานของระบบ
และนําผลมาวิเคราะห เพื่อการเตรียมการ
ออกแบบใหเหมาะสมและขยายผลสูเชิง
พานิชยตอไป
4. การนําเครื่องกําจัดฝุน PM 2.5 โดยใช
ประจุไฟฟาไอออน เครื่องกําจัดแมลงศัตรู
พืชสําหรับเกษตรแมนยําผานระบบสื่อสาร
ไรสาย เครื่องกําจัดหนอนในตนไมผลดวย
คลื่นความถี่สูง เขารวมจัดนิทรรศการใน
งานเกษตรแหงชาติ 2563
5. Dr. Christoph Herold ไดรับเชิญเปน
กรรมการในการแขงขัน Physics Fight
คายพัฒนาทักษะและการทําวิจัยโดยโจทย
ฟสิกสสัปประยุทธ คาย 2 ระหวางวันที่
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2563
6. ผศ.ดร. ชิโนรัตน  กอบเดช ไดรับเชิญ
เขารวมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13
มีนาคม 2563
7. โครงการใชประโยชนกากมันสําปะหลัง
(ของเหลือจากการผลิตแปงมันสําปะหลัง)
ดวยเทคโนโลยีจุลินทรีย ใหไดผลิตภัณฑมี
มูลคา ใชเปนสวนประกอบของอาหารสัตว
ไดรวมมือกับบริษัท เอี่ยมธงชัย
อุตสาหกรรม จํากัด (ผูผลิตและจัด
จําหนายแปงมันสําปะหลังภายใต ETC
Brand และผลิตภัณฑจากหัวมันและแปง
มันสําปะหลัง) และ บริษัท อีทีซี ไบโอ
พาวเวอร จํากัด (ผูผลิตพลังงานจากของ
เหลือท้ิงจากการผลิตแปงมันสําปะหลัง)
8. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกรดซัก
ซินิกดวยเชื้อ Escherichia coli
KJ12201-91T จากไซโลส ใหกับบริษัท
Toray ประเทศไทย จํากัด วันที่ 30
มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2563
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9. การใหบริการวิเคราะหในหองปฏิบัติ
การเพื่อประเมินประสิทธิภาพของวัสดุผา
และแผนกรองดานความสามารถในการ
กรองขนาดอนุภาคตางๆ ท่ีประมาณ
การณตามขนาดของแบคทีเรียตามวิธี
วิเคราะหมาตรฐาน และขนาดละอองฝอย
จากการไอ จาม และความสะดวกของการ
หายใจของผูใช เพื่อคัดเลือกวัสดุที่เหมาะ
สม ราคาถูก หาไดปริมาณมาก เพื่อนํามา
ประดิษฐเปนหนากากอนามัยราคาถูก
แบบซักทําความสะอาดและสอด
แผนกรองแบบใชแลวทิ้งได ชวยเหลือ
ชุมชนและผูปวยฐานะยากจน พรอมหา
รายไดแกกลุมพยาบาลโรงพยาบาลพิมาย
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ชวงที่มี
การระบาดของไวรัส COVID-19 ใน
ประเทศไทย ดําเนินการชวง 25
กุมภาพันธ – 30 มีนาคม 2563
10. โครงการวิจัยเพ่ือหมักปลาดวย
เทคโนโลยีจุลินทรียใหไดผลิตภัณฑนํ้าปลา
ที่มีคุณภาพคงที่และความปลอดภัยกวาที่
มีการผลิตดวยการหมักตามธรรมชาติใน
ระดับอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ณ ปจจุบัน ไดรวมมือกับผู
ประกอบการระดับแนวหนาของประเทศ
ไทยที่ผลิตและจําหนายนํ้าปลาระดับ
Premium จํานวน 2 ราย คือ บริษัท สิน
วารีพัฒนา จํากัด (ผูผลิตและจัดจําหนาย
นํ้าปลาและซอสปรุงรส ตราเมกาเชฟ)
และ บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าปลาระยอง
จํากัด (ผูผลิตและจัดจําหนาย นํ้าปลาและ
ซอสปรุงรส ตราเปาฮื้อ)
11. การใหขอมูลทางวิชาการดาน
กระบวนการผลิต และเทคโนโลยี Lactic
acid, Poly(Lactic acid), และของเหลือ
จากการใชประโยชนหัวมันสําปะหลัง ให
กับ บริษัท เจาคุณเกษตรพืชผล จํากัด (ผู
ผลิตและจัดจําหนายนํ้าเชื่อม High
Fructose, Maltose, Liquid dextrin
และ Glucose โดยใชมันสําปะหลังเปน
วัตถุดิบ เพื่อศึกษาหาแนวทางการผลิต
พลาสติกชีวภาพและการใชประโยชนของ
เหลือจากการใชหัวมันสําปะหลัง ประชุม
หารือ ณ มทส. วันท่ี 15 มกราคม 2563
12. หลักสูตรเพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม
และบุคลากรในภาครัฐและอุตสาหกรรม
อยูระหวางจัดเตรียมรางหลักสูตร
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ประกาศนียบัตร (Certificate course) ที่
พัฒนาใหไดผลสําเร็จในเดือนมิถุนายน
2563 จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ (1)
เทคโนโลยีจุลินทรียในอุตสาหกรรมการ
เกษตรเพื่อผลิตอาหาร (2) นวัตกรรม
จุลินทรียและสมุนไพรเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑเสริมโภชนาการ (3) เทคโนโลยี
เอนไซมในอุตสาหกรรมการเกษตร
13. โครงการการทดสอบผลของการใชอา
มิอามิชนิดใหม (GCF ML & NAML) ตอ
การเจริญเติบโตของปลานิล รวมท้ังผล
ของคุณสมบัติของนํ้า (New Ami-Ami
(GCF ML) & NAML test in Nile
tilapia) รวมกับ บริษัท อายิโนะโมะโตะ
(ประเทศไทย) จํากัด
14. ไดบรรยายและใหความรูทางดานวิจัย
โดยใชการประยุกตเทคโนโลยีการพิมพ
สามมิติ แกนักศึกษาจากประเทศจีน
Harbin Engineering University คณะ
นักวิจัยจากประเทศมาเลเซีย University
of Malaya และตัวแทน Chinese
Academy of Agricultural Sciences
และคณาจารยจากเมือง Shandong จาก
ประเทศจีน (อ. ดร.วิวัฒน นวลสิงห)
15. ไดบรรยายการวิเคราะหภาพถายดาว
เทียม และงานวิจัยดาน IoT สําหรับสนับ
สนุนการสรางชุดตรวจวัดฝุน PM2.5 เพื่อ
แกปญหาฝุน PM2.5 ใหกับจังหวัด
นครราชสีมา พรอมติดตั้งและสงมอบ
เครื่องกําจัดฝุน PM 2.5 เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2563 โดยเครื่องวัดฝุน PM 2.5
ไดใชเซนเซอรที่อาศัยหลักการกระเจิงของ
แสง (light scattering) จะทําการวัดฝุน
และบันทึกคาในบริเวณที่มีการติดตั้ง ซึ่ง
คาตัวเลขของฝุนที่ไดนั้นจะแมปปงกับ
ภาพถายฝุนจากดาวเทียม ซึ่งเราจะ
สามารถหาความสัมพันธของภาพถายดาว
เทียมกับคาฝุนท่ีวัดจริงในบริเวณนั้น ๆ
อีกท้ังยังใชความสัมพันธนี้ในการประมาณ
คาฝุนบริเวณอื่น ๆ จากภาพถายดาวเทียม
ได (อ. ดร.วิวัฒน นวลสิงห)
ไตรมาสที่ 3
1. การสงมอบเครื่องกําจัดและกรอง
อากาศดวยระบบพลาสมาเพื่อควบคุมการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัส ใหกับโรงเรียน
ชางฝมือทหาร เพื่อนําไปขยายผลและใช
ประโยชนและรวมมือพัฒนาตอยอดงาน
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วิจัยในอนาคต
2. การสงมอบเครื่องกําเนิดโอโซน
(Ozone) กําลังสูง เพ่ืออบกําจัดเชื้อไวรัส
ในอุปกรณและเวชภัณฑทางการแพทย
ขนาดใหญใหกับกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
ทหารอากาศ เพื่อมอบใหกับ โรงพยาบาล
ภูมิพล ดอนเมือง และรวมมือพัฒนา
ตอยอดงานวิจัยในอนาคต
3. สงมอบเครื่องกรองอากาศดวยระบบ
พลาสมาใหกับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ือรวมใชกับ
หองแรงดันลบ และสงมอบใหกับโรง
พยาบาลพิมาย นครราชสีมา
4. ใหการตอนรับการดูงานศุนยความเปน
เลิศจากคณะตางๆ ดังนี้ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
(องคการมหาชน), ศูนยวิจัยขาวพิมาย,
โรงเรียนชางฝมือทหาร สังกัดสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ, กรมสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส ทหารอากาศและสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
5. นักวิจัย CoE-AFM รวมออกแบบและ
จัดสรางหองความดันลบ (negative
pressure) แบบเคลื่อนที่ พรอมหองพักผู
ปวย และเตียงเคล่ือนยายผูปวยติดเชื้อ
เพ่ือใชประโยชนในการตรวจคัดกรองเชื้อ
COVID-19ชวยลดความเสี่ยง ปองกันการ
ติดเชื้อ โดยไดนําไปสงมอบใหแกโรง
พยาบาล จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรง
พยาบาลโชคชัยจ.นครราชสีมา โรง
พยาบาลสิรินธร จ.ขอนแกน
6. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพหนวยบม
เพาะความเปนผูประกอบการ
ของมหาวิทยาลัยท่ีเขาโครงการ Startup
Thailand League รวมกับสํานักงานนวัต
กรรมแหงชาติ (NIA) ผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน 160 คน จาก 39 มหาวิทยาลัย
7. การลงนามในสัญญาเพื่อการถายทอด
เทคโนโลยีและทดสอบการผลิตกรดซักซินิ
กดวยเช้ือ Escherichia coli
KJ12201-91T จากนํ้าเชื่อมกากชานออย
ที่ผลิตขึ้นจากบริษัท Toray ประเทศไทย
จํากัด เพ่ือทดสอบความเปนไปไดในการ
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ลงทุนตอยอดในเชิงพาณิชย วันท่ี 15
พฤษภาคม พ.ศ. 2563
8. การใหขอมูลทางวิชาการดานพลาสติก
ชีวภาพและ Biodegradable plastics
และความเปนไปไดในการนํามาใชในการ
อุตสาหกรรม การผลิตเปนเม็ด หรือ
กระบวนการขึ้นรูป กับ บริษัท
อุตสาหกรรมวินิลเทค จํากัด (Vinyltec
Industry, VIC, ผูผลิตและจําหนายเม็ด
พลาสติกคุณภาพสูง ประเภทพีวีซีคอมพา
วนด (PVC Compound) ในอุตสาหกรรม
เม็ดพลาสติกพีวีซีคอมพาวนดที่ตอบสนอง
ทุกความตองการ) เพื่อศึกษาหาแนวทาง
การผลิตและใชพลาสติกชีวภาพ ประชุม
หารือ ณ มทส. วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.
2563
9. การใหขอมูลทางวิชาการดานการ
พัฒนากรรมวิธีการผลิตพอลิไฮดรอกซี
แอลคาโนเอท
(Polyhydroxyalkanoates, PHA) พอลิ
เมอรพลาสติกสลายตัวไดทางชีวภาพที่มี
ศักยภาพในการใชประโยชนดานการ
แพทยและบรรจุภัณฑ กับ บริษัท เจาคุณ
เกษตรพืชผล จํากัด (ผูผลิตและจัด
จําหนายนํ้าเชื่อม High Fructose,
Maltose, Liquid dextrin และ
Glucose โดยใชมันสําปะหลังเปนวัตถุ
ดิบ) เพื่อศึกษาหาแนวทางการผลิต
พลาสติกชีวภาพและการใชประโยชนของ
เหลือจากการใชหัวมันสําปะหลัง วันที่ 11
มิถุนายน พ.ศ. 2563
10. การใหขอมูลทางวิชาการดาน
จุลินทรียและนํ้านมดิบกับ วิสาหกิจชุมชน
ผลิตอาหารและพัฒนาการเกษตรบานทา
ดินดํา อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ประสานโดยโครงการพัฒนาขีดความ
สามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาค
เอกชนในพื้นที่ (Industrial Research
and Technology Capacity
Development Program, IRTC) เทคโน
ธานี มทส. วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
11. หลักสูตรเพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม
และบุคลากรในภาครัฐและอุตสาหกรรม
ไดจัดเตรียมเนื้อหาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Certificate course)
จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
(1) เทคโนโลยีจุลินทรียในอุตสาหกรรม
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การเกษตรเพ่ือผลิตอาหาร
(2) นวัตกรรมจุลินทรียและสมุนไพรเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑเสริมโภชนาการ
(3) เทคโนโลยีเอนไซมในอุตสาหกรรมการ
เกษตร
ไตรมาสที่ 4
1. การวิเคราะหโครงสรางและรับรองการ
ตอเติมแผงโซลาเซลลบนหลังคาโรงงาน
ชื่อหนวยงานที่อุดหนุน : บริษัท วี อาร
พลาสติก จํากัด
2. การจัดฝกอบรมผูขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยง
จุลินทรียและการใชจุลินทรียที่กอใหเกิด
โรค รุนท่ี 11  กิจกรรมความรวมมือกับ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัย และนวัตกรรม จัดอบรมเปนเวลา 4
วัน วันที่ 21-24 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ
หองบรรยาย C2-124 ชั้น 1 อาคาร
วิชาการ 2 และหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
(102) ช้ัน 1 อาคารศูนยวิจัยมันสําปะหลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คาลง
ทะเบียนคนละ 6,000 บาท มีผูเขารับ
การอบรม 14 คน
3. การจัดสอบผูขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบ
คุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการ
ใชจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค รุนท่ี 11
กิจกรรมความรวมมือกับสภาวิชาชีพวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงการอุดม
ศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
จัดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ วันที่ 25
กันยายน พ.ศ. 2563 ณ หองบรรยาย
C2-124 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 และหอง
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา (102) ชั้น 1
อาคารศูนยวิจัยมันสําปะหลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คาลง
ทะเบียนคนละ 1,500 บาท มีผูเขาสอบ
23 คน
4. ผูประสานและปฏิบัติงานตามบันทึกขอ
ตกลง วาดวยความรวมมือดานการพัฒนา
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบ
คุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการ
ใชจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค ระหวาง สภา
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
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วิจัย และนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ลงนามวันท่ี 14
กันยายน พ.ศ. 2563
5. การถายทอดเทคโนโลยี โครงการวิจัย
เพ่ือหมักปลาดวยเทคโนโลยีจุลินทรียใหได
ผลิตภัณฑนํ้าปลาท่ีมีคุณภาพคงท่ีและ
ความปลอดภัยกวาที่มีการผลิตดวยการ
หมักตามธรรมชาติในระดับอุตสาหกรรม
เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ใหแก
บริษัท สินวารีพัฒนา จํากัด (ผูผลิตและ
จัดจําหนาย นํ้าปลาและซอสปรุงรส ตรา
เมกาเชฟ) ณ โรงงาน เลขที่ 39 หมู 14
ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.
2563  และประชุมหารือ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.
2563
6. การถายทอดเทคโนโลยี โครงการวิจัย
การหมักนํ้าปลาดวยกลาเชื้อจุลินทรียใน
ถังปฏิกรณชีวภาพแบบงายแทนบอหมัก
แบบดั้งเดิม ใหแก บริษัท อุตสาหกรรมนํ้า
ปลาระยอง จํากัด ผูผลิตและจัดจําหนาย
นํ้าปลาและซอสปรุงรส ตราเปาฮื้อ ณ โรง
งาน เลขที่ 29 หมู 4 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง  วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
7. การใหขอมูลทางวิชาการดานการ
พัฒนากรรมวิธีการผลิตพอลิไฮดรอกซี
แอลคาโนเอท
(Polyhydroxyalkanoates, PHA) พอลิ
เมอรพลาสติกสลายตัวไดทางชีวภาพ กับ
บริษัท เจาคุณเกษตรพืชผล จํากัด (ผูผลิต
และจัดจําหนายนํ้าเชื่อม High Fructose,
Maltose, Liquid dextrin และ
Glucose โดยใชมันสําปะหลังเปนวัตถุ
ดิบ) เพื่อศึกษาหาแนวทางการผลิต
พลาสติกชีวภาพและการใชประโยชนของ
เหลือจากการใชหัวมันสําปะหลัง วันที่ 7
และ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
8. การเปนวิทยากรบรรยาย 2 เรื่อง ดังนี้
1) บทนําจุลชีววิทยา จุลินทรียและ
จุลินทรียกอโรคการเจริญของจุลินทรีย
ความตองการสารอาหารและสภาวะ เพื่อ
การเจริญ และการวัดการเจริญ
2) การแยก การทําใหบริสุทธิ์ การเพาะ
เลี้ยง การเก็บรักษา และการขนยาย
จุลินทรีย
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โดย ผศ.ดร.สุรีลักษณ รอดทอง
ในการฝกอบรมผูขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยง
จุลินทรียและการใชจุลินทรียที่กอใหเกิด
โรค รุนท่ี 11  สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม วันที่
21 และ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. การเปนวิทยากรฝกปฏิบัติการ 4 เรื่อง
ดังนี้
1) หองปฏิบัติการมาตรฐานทางจุล
ชีววิทยา เครื่องมือพ้ืนฐาน วัสดุ อุปกรณ
ในหองปฏิบัติการ
2) การใชกลองจุลทรรศนเพ่ือศึกษา
จุลินทรีย และการใชเครื่องมือพื้นฐานใน
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
3) เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา
ประกอบดวย วิธีการเตรียมอาหาร
เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique)
เพ่ือการแยกและเพาะเลี้ยงจุลินทรีย
4) วิธีการควบคุม (การยับยั้งและทําลาย)
จุลินทรีย
โดย ผศ.ดร.สุรีลักษณ รอดทอง
ในการฝกอบรมผูขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยง
จุลินทรียและการใชจุลินทรียที่กอใหเกิด
โรค รุนท่ี 11  สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม วันที่
21, 22 และ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10. การเปนวิทยากรสอบภาคปฏิบัติ
โดย ผศ.ดร.สุรีลักษณ รอดทอง
ในการสอบผูขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบ
คุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการ
ใชจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค รุนท่ี 11  สภา
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัย และนวัตกรรม วันที่ 25 กันยายน
พ.ศ. 2563 เวลา 13:00-16:00 น. ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11. COE for Entrepreneurship (อ.
ดร.มัลลิกา สังขสนิท) เปนวิทยากรใน
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กิจกรรมอบรม Train the Trainer for “
Young Entrepreneurs Support
(Y.E.S) IDEA CHALLENGE) สําหรับผู
จัดการและเจาหนาที่ (UBI) ณ โรงแรมพู
ลแมน กรุงเทพฯ  
ผูรวมกิจกรรม จาก 41 มหาวิทยาลัย และ
9 สถานประกอบการ
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 106 คน
อาจารย+เจาหนาที่  97 คน ผูประกอบ
การ  9 คน
จัดโดย คณะทํางานเชิงประเด็น C-UBI
เครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง
[16-19 กันยายน 2563]
12. นักวิจัย CoE-AFM รวมออกแบบและ
จัดสรางหองความดันลบ (negative
pressure) แบบเคลื่อนที่ พรอมหองพักผู
ปวย และเตียงเคล่ือนยายผูปวยติดเชื้อ
เพ่ือใชประโยชนในการตรวจคัดกรองเชื้อ
COVID-19 ชวยลดความเสี่ยง ปองกันการ
ติดเชื้อ โดยไดนําไปสงมอบใหแกโรง
พยาบาล ในเขตภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ เพิ่มเติมจํานวน 3 แหง คือ โรง
พยาบาลสุรินทร  โรงพยาบาลอุดรธานี
และโรงพยาบาลชัยภูมิ  
13. ใหขอมูลและความชวยเหลือดาน
เทคโนโลยีกับศูนยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร (AIC) จังหวัด
นครราชสีมา
14. พัฒนาการใชประโยชนจากวัสดุรวม
(coproducts) จากสายการผลิตปลาทูนา
กระปอง ของบริษัทไทยยูเนียนส
15. อบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตวัวโค
ราชวากิวใหมีไขมันแทรกสูงภายใต
มาตรฐานฟารมโคเนื้อ GAP

447



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

แผนงาน : 2.2.1 การสรางแรงขับเคลื่อนในการวิจัย (Research drive)
งาน/โครงการ : 3102031 - โครงการสนับสนุนงานวิจัยริเริ่มสําหรับอนาคต (Forthcoming Research Initiative)
หนวยงาน : 2010000 - สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปาหมาย : สงเสริมงานวิจัยริเริ่มสําหรับอนาคตเพ่ือการแขงขันในภาค อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีขั้นสูงท่ีมีลักษณะเฉพาะ

- ระดับความสําเร็จการสงเสริมงาน
วิจัยริเริ่มสําหรับอนาคตเพ่ือการแขง
ขันในภาคอุตสาหกรรมดวย
เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีลักษณะเฉพาะ

คะแนน 5 5 100 ดําเนินการแลว
เสร็จ

- *เพิ่มจํานวนงานวิจัยท่ีมีศักยภาพ
จํานวน 2 Champion Research
ตอป

เรื่อง 5 17 340 1) ผลิตภัณฑปลา
โคราชเพื่อสุขภาพ
2) การพัฒนาวัสดุ
ชีวมวลและเชื้อ
เพลิงขยะ (RDF)
สําหรับใชเปนเชื้อ
เพลิงรวมในการ
ผลิตพลังงานทด
แทนในประเทศ
ไทย
3) เทคโนโลยี
ชีวภาพเพื่อผลิตโค
นมและโควากิวให
มีประสิทธิภาพ
4) “ประเทศไทย”
ผูนําดานธุรกิจ
พันธุไกกลุม slow
growing เนื้อไกที่
มีสารออกฤทธิ์เชิง
หนาท่ี อาหารไก
อนุภาคขนาด
Nano และ
เทคโนโลยี
อัจฉริยะเพื่อการ
จัดการฟารม
5) โครงการพัฒนา
ระบบกักเก็บ
พลังงานแบบตัว
เก็บประจุยิ่งยวดที่
มีประสิทธิภาพสูง
และคุมคาสําหรับ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สังคมอัจฉริยะ
6) แอ
ปตาเซนเซอร
สําหรับตรวจวัด
เอสโตรเจนดวย
ความไวสูงแบบ
รวดเร็ว
7) หูฟงทางการ
แพทยทางไกล
8) การพัฒนาสูตร
ตํารับเวชสําอางที่
มีคอซและมอ
ซเปนสวน
ประกอบ
9) การสรางภาพ
ยอนรอยในการสืบ
สวนสถานการณ
อุบัติเหตุทางถนน
โดยการประยุกต
ใชอากาศยานไร
คนขับ
10) ผลกระทบ
ของคลื่นความถี่
วิทยุตอการปรับ
ปรุงขาวแข็งให
เปนขาวนุมเพื่อ
เพิ่มขีดความ
สามารถในการ
แขงขันของ
อุตสาหกรรมขาว
ไทย
11) การออกแบบ
สรางตัวตรวจรู
ภาวะขาดนํ้าจาก
ปริมาณแรธาตุใน
เหงื่อเพื่อประยุกต
ใชงานบนอุปกรณ
สวมใสสําหรับนัก
กีฬา
12) ผลกระทบ
ของคลื่นเสียง
ความถี่สูงตอการ
ชะลอความสุก
ของมะมวงและผล
ไมสดสําหรับ
ประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมการ
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ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ยืดอายุการเก็บ
รักษาเพื่อการสง
ออก
13) การศึกษา
และออกแบบ
ระบบกําจัดเห็บโค
โดยใชคลื่นแม
เหล็กไฟฟาความถี่
สูง
14) การพัฒนา
กระบวนการแยก
เพศนํ้าเชื้อโคเนื้อ
โดยใชแอนติบอดี
ที่ถูกตรึงบน
ผิวอนุภาคเพื่อ
ผลิตนํ้าเช้ือเพศผู
15) หุนยนตผูชวย
พยาบาล
16) การพิมพสาม
มิติเสนใยพอลิ
เมอรสําหรับ
ประยุกตใชเปน
วัสดุกรอง
17) เครื่องฟอก
อากาศดวยไฮโดร
เจนเปอรออกไซด
จากปฏิกิริยาโพโต
คะตะไลซิส

- จํานวนการรณรงคการทําวิจัย
สําหรับงานวิจัยริเริ่มสําหรับอนาคต

ครั้ง 4 27 675 1) 11 ธ.ค. 62
2) 16 ธ.ค. 62
3) 17 ธ.ค. 62
4) 18 ธ.ค. 62
5) 19 ธ.ค. 62
6) 27 ม.ค. 63
7) 29 ม.ค. 63
8) 31 ม.ค. 63
9) 3 ก.พ. 63
10) 12 ก.พ. 63
11) 6 มี.ค. 63
12) 19 มี.ค. 63
13) 29 เม.ย. 63
14) 26 พ.ค. 63
15) 16 มิ.ย. 63
16) 18 มิ.ย. 63
17) 24 มิ.ย.63
18) 28 มิ.ย. 63
19) 30 มิ.ย. 63

ไมมี ไมมี
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ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

20) 1 ก.ค. 63
21) 2 ก.ค. 63
22) 20 ก.ค. 63
23) 31 ก.ค. 63
24) 14 ส.ค. 63
25) 27 ส.ค. 63
26) 28 ส.ค. 63
27) 31 ส.ค. 63

- วารสารเทคโนโลยีสุรนารีเขาสูฐาน
ขอมูลระดับสากล Web of
Science

รอยละ 100 295 295 การพัฒนาวารสาร
เทคโนโลยีสุรนารี
เขาสูฐานขอมูล
ระดับสากล Web
of Science ในป
งบประมาณ 2563
นี้ ไดวางแผนใน
การพัฒนาระบบ
วารสาร
อิเล็กทรอนิกส
ระบบใหม ใหมี
ความทันสมัย มี
การทํางานได
ครอบคลุมทุกขั้น
ตอน มีการเก็บ
ขอมูลและแสดง
รายงานผลในดาน
ตางๆ ไดครบถวน
ตอบสนองการใช
งานของผูใชระบบ
ในทุกสถานะ เพื่อ
ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
มากยิ่งขึ้น

ไตรมาสที่ 1
รวบรวมวิ
เคราะขอมูลใน
การพัฒนาระบบ
วารสารฯ โดย
ความคืบหนาอยู
ในระดับรอยละ
25

ไตรมาสที่ 2
พัฒนาระบบ
วารสารฯ รวมกับ
บริษัทผูประกอบ
การ โดยมีความ

อยูระหวางการ
ยายขอมูลจาก
ฐานขอมมูลของ
ระบบเดิม ไปยัง
ฐานขอมูลของ
ระบบใหม และ
จากการทดลอง
การใชงานยังพบ
ขอผิดพลาดของ
ระบบซ่ึงไดแจงให
ทางบริษัทผู
พัฒนาระบบําเนิน
การแกไข
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ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

คืบหนาสะสมอยู
ในระดับรอยละ
55

ไตรมาสที่ 3
พัฒนาระบบ
วารสารฯ รวมกับ
บริษัทผูประกอบ
การ โดยมีความ
คืบหนาสะสมอยู
ในระดับรอยละ
80 โดยอยูระหวาง
การทดสอบระบบ
และปรับระบบ
ตามการทดสอบ

ไตรมาสที่ 4
พัฒนาระบบ
วารสารฯ รวมกับ
บริษัทผูประกอบ
การ โดยมีความ
คืบหนาสะสมอยู
ในระดับรอยละ
90 โดยอยูระหวาง
การทดสอบระบบ
และปรับระบบ
ตามการทดสอบ

- จํานวนการอางอิงบทความที่ตี
พิมพในวารสารเทคโนโลยีสุรนารีใน
ฐานขอมูลระดับสากล Scopus

ครั้ง 180 162 90 จํานวนการอางอิง
บทความที่ตีพิมพ
ในวารสาร
เทคโนโลยีสุรนารี
ในฐานขอมูล
ระดับสากล
Scopus ประจําป
งบประมาณ 2563

ไตรมาสที่ 1
จํานวนการอางอิง
บทความที่ตีพิมพ
ในวารสาร
เทคโนโลยีสุรนารี
ในฐานขอมูล
ระดับสากล
Scopus ในชวง
เดือนตุลาคม
2562 จนถึงเดือน
ธันวาคม 2562
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ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

อยูที่ 38 ครั้ง

ไตรมาสที่ 2
จํานวนการอางอิง
บทความที่ตีพิมพ
ในวารสาร
เทคโนโลยีสุรนารี
ในฐานขอมูล
ระดับสากล
Scopus ในชวง
เดือนมกราคม
2563 จนถึงเดือน
มีนาคม 2563 อยู
ที่ 36 ครั้ง

ไตรมาสที่ 3
จํานวนการอางอิง
บทความที่ตีพิมพ
ในวารสาร
เทคโนโลยีสุรนารี
ในฐานขอมูล
ระดับสากล
Scopus ในชวง
เดือนเมษายน
2563 จนถึงเดือน
มิถุนายน 2563
อยูที่ 37 ครั้ง

ไตรมาสที่ 4
จํานวนการอางอิง
บทความที่ตีพิมพ
ในวารสาร
เทคโนโลยีสุรนารี
ในฐานขอมูล
ระดับสากล
Scopus ในชวง
เดือนกรกฏาคม
2563 จนถึงเดือน
30 กันยายน
2563 อยูที่ 51
ครั้ง

- จํานวนโครงการท่ีขอรับรองตาม
มาตรฐานสากล

โครงการ 150 145 96.67 โครงการวิจัยใน
มนุษย โครงการ
วิจัยในสัตวทดลอง
และความ
ปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ดังนี้
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ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ไตรมาสที่ 1
จํานวน 45
โครงการ
ไตรมาสที่ 2
จํานวน 30
โครงการ
ไตรมาสที่ 3
จํานวน 35
โครงการ
ไตรมาสที่ 4
จํานวน 35
โครงการ

- จํานวนผูเขาอบรมใหความรู
มาตรฐานการวิจัยดานตางๆ

คน 300 377 125.67 ไตรมาสที่ 1 ไดมี
การจัดอบรม ดังนี้
1. จัดอบรมหลัก
สูตร “การปฏิบัติ
การวิจัยทางคลินิก
ที่ดี (Good
Clinical
Practice; ICH-
GCP)”
วันท่ี 27-28
พฤศจิกายน 2562
ณ หองประชุม
C2-124 อาคาร
วิชาการ 2 มีผูเขา
รวมอบรม จํานวน
102 คน
2. บรรยายให
ความรูแกนัก
ศึกษาสาขาอาชีว
อนามัยและความ
ปลอดภัย สํานัก
วิชาสาธารณสุข
ศาสตร จํานวน 2
ครั้ง คือ วันที่ 12
ธันวาคม 2562
และ วันที่ 13
มีนาคม 2563 มี
จํานวนนักศึกษา
เขาฟงบรรยายทั้ง
สิ้น 70 คน

ไตรมาสที่ 2 เลื่อน
การจัดอบรมวิจัย
ในมนุษย จากที่
กําหนดในวันท่ี

เฝาระวัง
COVID-19
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ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

16-17 มีนาคม
2563 ออกไป
อยางไมมีกําหนด
ตามาตรการเฝา
ระวัง COVID-19

ไตรมาสที่ 3
เตรียมจัดอบรม
จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย Human
Subjects
Protection
Course
มหาวิทยาลัย
วันท่ี 14-15
กรกฎาคม 2563
โดยระบบ zoom
cloud meeting
มีผูลงทะเบียน
อบรมจํานวน 185
คน

ไตรมาสที่ 4
โครงการอบรม
การเตรียมความ
พรอมสําหรับการ
ขอรับรอง
มาตรฐาน
คณะกรรมการ
กํากับดูแลการ
ดําเนินการตอสัตว
เพื่องานทางวิทยา
ศาสตร วันที่ 29
กันยายน 2563
เวลา 13.30 -
16.30 น. ณ  หอง
ประชุมวิจยพัฒน
1 อาคารวิจัย

- มาตรฐานการวิจัยในสัตวทดลอง
(คกคส.)

รอยละ 100 75 75 ไตรมาสที่ 1-2
แตงตั้งคณะ
กรรมการชุดใหม
จัดเตรียมความ
พรอมดานสถานที่
และ SOP
ไตรมาสที่ 3 เสนอ
SOP พิจารณาที่

1. คณะกรรมการ
กํากับดูแลการ
ดําเนินการตอสัตว
เพื่องานทางวิทยา
ศาสตร (คกส.) ได
หมดวาระ และได
มีการจัดตั้ง คกส.
ขึ้นใหม ซึ่งจะได
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ประชุมสภา
วิชาการ
ไตรมาสที่ 4 ไดจัด
อบรมใหคณะ
กรรมการ เตรียม
ความพรอมในการ
เขารับการการขอ
รับรองมาตรฐาน
คณะกรรมการ
กํากับดูแลการ
ดําเนินการตอสัตว
เพื่องานทางวิทยา
ศาสตร

นัดหมายการ
ประชุมรวมเพ่ือ
หารือถึงแนวทาง
ในการการขอรับ
มาตรฐานคณะ
กรรมการสัตวเพื่อ
งานทางวิทยา
ศาสตร ตอไป
2. มีการทบทวน
SOPs ของแตละ
สถานที่ดําเนิน
การฯ เพื่อใหสอด
คลองกับการ
ปฏิบัติงานของ
คกส. 4 แหง
ไดแก มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
สัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร
สําหรับคณะ
กรรมการกํากับ
ดูแลการใชสัตว
เพื่องานทางวิทยา
ศาสตร มทส.
(คกส. มทส.),
ศูนยวิจัย
เทคโนโลยีตัวออน
และเซลลตน
กําเนิด, อาคาร
สัตวทดลอง และ
ฟารม
มหาวิทยาลัย
3. การเฝาระวัง
การระบาดของ
โรค COVID-19
ทําใหการประชุม
หรือการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ
ของ คกส. ถูก
เลื่อนออกไปอยาง
ไมมีกําหนด
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 2.1.2 การสรา้งกระบวนการวจัิยที�เป็นเลศิ (Excellent research approach)
งาน/โครงการ : 0205013 - โครงการสนับสนุนเงนิสมทบโครงการวจัิยที�ไดรั้บจากแหลง่ทนุภายนอก
หน่วยงาน : 2010000 - สถาบนัวจัิยและพัฒนา

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถาบนัวจัิยและพัฒนา
เป้าหมาย : สง่เสรมิงานวจัิยเพื�อการแกปั้ญหาของประเทศ และตรงตอ่ความตอ้งการของอตุสาหกรรม ของพื�นที�และประชาชน

- ระดบัความสําเร็จของโครงการสนับสนุน
เงนิสมทบโครงการวจัิยเพื�อตอ่ยอดงาน
วจัิย

คะแนน 5 5 100

ไตรมาสที� 1 ตรวจ
สอบคณุสมบตัแิละ
แบบเสนอโครงการ
วจัิยของคณาจารยผ์ู ้
ขอรับทนุ
ไตรมาสที� 2 ดําเนนิ
การจัดทําสญัญารับ
ทนุ
ไตรมาสที� 3 แจง้
เวยีนรายงานความ
กา้วหนา้/เบกิเงนิ
งวด
ไตรมาสที� 4 ตดิตาม
รายงานการวจัิย

มกีารเปลี�ยนแปลง
หน่วยงานใหท้นุ

ปรับเปลี�ยนรปูแบบ
การดําเนนิงานตาม
แหลง่ทนุ

- จํานวนโครงการที�ไดรั้บจากแหลง่ทนุ
ภายนอกและมหาวทิยาลยัตอ้งสมทบ

โครงการ 10 17 170

- เป็นโครงการที�จัด
สรรงบประมาณตอ่
เนื�องจากปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
- วนัที� 21 กนัยายน
2563 ไดเ้ขา้รว่มพธิี
ลงนามในสญัญารับ
ทนุจํานวน 8
โครงการ

มกีารเปลี�ยนแปลง
หน่วยงานใหท้นุ

ปรับเปลี�ยนรปูแบบ
การดําเนนิงานตาม
แหลง่ทนุ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปาหมาย : สนับสนุนใหมี Full-Time Researchers เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย ของ CoE ที่มีศักยภาพ โดยสราง Full-Time Researchers
จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก Honor-Program เพ่ือทํางานใน CoE

- ระดับความสําเร็จของโครงการ
สนับสนุนใหมีนักวิจัยเต็มเวลา
(Full-time researchers) เพื่อการ
วิจัยที่เปนเลิศ

คะแนน 5 5 100 - ไตรมาส 1 ตรวจ
สอบคุณสมบัติของ
คณาจารยผูรับทุน

- ไตรมาส 2 ดําเนิน
การจัดทําสัญญารับ
ทุน

- ไตรมาส 3 แจง
เวียนขอมติคณะ
อนุกรรม
การฯ(รายงานความ
กาวหนา/ผลงาน
วิจัยตีพิมพปดทุน)

- ไตรมาส 4 ตรวจ
สอบผลงานวิจัยตี
พิมพปดทุน

- -

- จํานวนนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (Full-time Doctoral
Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลา
คุณวุฒิปริญญาโท (Full-time
Master Researcher) (จํานวนนัก
วิจัยในระบบ=สัญญา
ผูกพัน+สัญญาใหม)

คน 50 83 166 - ไตรมาส 1
จํานวนนักวิจัยใน
ระบบ = 50 คน
(สัญญาผูกพัน =
40 คน + สัญญา
ใหมไตรมาส1 = 10
คน)

- ไตรมาส 2
จํานวนนักวิจัยใน
ระบบ = 57 คน
(สัญญาใหมไตร
มาส2= 7 คน)

- ไตรมาส 3

-ไตรมาส 2และ3
ไมเปนไปตาม
แผน เนื่องจาก
สัญญาผูกพัน
กรอก ในไตร
มาส1แลว (แต
รวมทั้งปเปนไป
ตามแผน)

ผลของไตร
มาส2และ3 นํา
สวนของสัญญา
ผูกพันไปรายงาน
ที่ไตรมาส1แลว

แผนงาน : 2.2.2 การสรางระบบสนับสนุนและการจัดการวิจัยท่ีเปนเลิศ (Excellent research supporting and management
system)

งาน/โครงการ : 3103003 - โครงการสนับสนุนใหมีนักวิจัยเต็มเวลา (Full-time researchers) เพื่อการวิจัยท่ีเปนเลิศ
หนวยงาน : 2010000 - สถาบันวิจัยและพัฒนา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จํานวนนักวิจัยใน
ระบบ = 66 คน
(สัญญาผูกพัน = 40
คน + สัญญาใหม
ไตรมาส1 = 10 คน
+ สัญญาใหมไตร
มาส2= 7 คน +
สัญญาใหมไตร
มาส3= 9 คน)

- ไตรมาส 4 จํานวน
นักวิจัยในระบบ =
83 คน
(สัญญาผูกพัน = 40
คน + สัญญาใหม
ไตรมาส 1 = 10
คน + สัญญาใหม
ไตรมาส 2= 7 คน
+ สัญญาใหมไตร
มาส 3= 9 คน +
สัญญาใหมไตรมาส
4= 17 คน)

หมายเหตุ
1. สัญญาผูกพัน
นับเฉพาะสัญญาทุน
ที่ใชเงินงบประมาณ
ป 2563
2. สัญญาใหม
2563 รายงานตาม
เดือนที่นักวิจัยเริ่ม
งาน เชน ไตรมาส 2
จํานวนนักวิจัยท่ีวัน
เริ่มงานเดือน
มกราคม,กุมภาพันธ
และมีนาคม 2563
จํานวน 8 คน เปน
ตน

- จํานวนงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงจาก
Full-time Researchers

เรื่อง 20 26 130 - ไตรมาส 1
จํานวนงานวิจัยที่มี
คุณภาพสูงจาก
Full-time
Researchers
จํานวน 8 เร่ือง
(จาก 5 ทุน)

- -
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- ไตรมาส 2 จํานวน
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
สูงจาก Full-time
Researchers
จํานวน 8 เร่ือง
(จาก 6 ทุน)

- ไตรมาส 3 จํานวน
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
สูงจาก Full-time
Researchers
จํานวน 5 เร่ือง
(จาก 4 ทุน)

- ไตรมาส 4 จํานวน
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
สูงจาก Full-time
Researchers
จํานวน 5 เร่ือง
(จาก 4 ทุน)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิทยาศาสตร

เปาหมาย : สนับสนุนใหนักวิจัยทํางานรวมกับนักวิจัยตางประเทศ เพื่อสรางเครือขายและใชประโยชนจากการใชทรัพยากรรวมกัน

- ระดับความสําเร็จของการสราง
ความเปนเลิศทางการวิจัยฟสิกส

คะแนน 5 2 40 ไตรมาส 1
1. ไดดําเนินการ
เบิกจายงบ
ประมาณเพ่ือสนับ
สนุนการดําเนิน
งานสถานวิจัยรวม
ซินโครตรอน-นา
โนเทค-มทส. แลว
2. ไดเสนอแตงตั้ง
ศาสตราจารยวุฒิ
คุณ จํานวน 5
ราย
ไตรมาส 2
ยังไมมีความคืบ
หนาเพิ่มเติมจาก
เดิม เนื่อง
สถานการณ
Covid

- *เพิ่มจํานวนบทความตีพิมพ ใน
High-Impact Factor
Publications โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ
10 ตอป จากป 2558 จํานวน 456
เรื่อง

เรื่อง 7 0 0 ยังไมถึงรอบการ
สรุปผล

- จํานวนนักวิจัย มทส. ไปตาง
ประเทศตอป (Outbound)

คน 1 0 0 ชลอการดําเนิน
งานเนื่อง
สถานการณ
Covid

เปาหมาย : สรางระบบ Research System Brotherhood เพ่ือแนะนํา ชวยเหลือ เพื่อใหเกิดงานวิจัยคุณคาสูง

แผนงาน : 2.1.1 การสรางผลงานท่ีมีผลกระทบสูง (High impact)
งาน/โครงการ : 0201024 - โครงการสรางความเปนเลิศทางการวิจัยฟสิกส
หนวยงาน : 1010000 - สํานักวิชาวิทยาศาสตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปาหมาย : สนับสนุนคลัสเตอรดานงานวิจัยท่ีมีการบริหารบุคลากรวิจัยในระบบ Research Brotherhood Program เพื่อเพิ่มจํานวนนัก
วิจัย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

- ระดับความสําเร็จของการสราง
ระบบนักวิจัยพี่เล้ียง (Research
Brotherhood Program: RBP)

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1
รับแบบเสนอ
โครงการวิจัย
(Research
Project) จํานวน
2 โครงการ
1. นักวิจัยรุนใหม
จํานวน 1
โครงการ (จัดสรร
แลว)
2. Research
Brotherhood
จํานวน 1
โครงการ (อยู
ระหวางแจงเวียน
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
โครงการวิจัย)
ไตรมาสที่ 2
1. นักวิจัยรุนใหม
จํานวน 1
โครงการ (จัดสรร
แลว)
2. Research
Brotherhood
จํานวน 1
โครงการ (จัดสรร
แลว)
ไตรมาสที่ 3
1. นักวิจัยรุนใหม
จํานวน 2
โครงการ (จัดสรร

- -

แผนงาน : 2.4.1 การสรางระบบการจัดการและสนับสนุนใหนักวิจัยมีความสามารถสูง (Management and supporting system
for high-caliber researchers)

งาน/โครงการ : 3304032 - โครงการสรางระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Research Brotherhood Program)
หนวยงาน : 2010000 - สถาบันวิจัยและพัฒนา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

แลว)

- จํานวนนักวิจัยรุนใหม+ทุนนักวิจัย
พี่เลี้ยง

คน 6 6 100 ไตรมาสที่ 1
จํานวน 2
โครงการ
1. นักวิจัยรุนใหม
จํานวน 1
โครงการ (จัดสรร
แลว)
2. Research
Brotherhood
จํานวน 1
โครงการ (อยู
ระหวางแจงเวียน
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
โครงการวิจัย)
ไตรมาสที่ 2
จํานวน 2
โครงการ
1. นักวิจัยรุนใหม
จํานวน 1
โครงการ (จัดสรร
แลว)
2. Research
Brotherhood
จํานวน 1
โครงการ (จัดสรร
แลว)
หมายเหตุ : ไตร
มาสท่ี 2 ไมนับทุน
Research
Brotherhood
จํานวน 1
โครงการ เนื่อง
จากรายงานในไตร
มาสท่ี 1 แลว
ไตรมาสที่ 3
จํานวน 2
โครงการ
นักวิจัยรุนใหม
จํานวน 2
โครงการ (จัดสรร
แลว)

- -
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ฟารมมหาวิทยาลัย

เปาหมาย : สํารวจความพึงพอใจ สภาพยอมรับได ของประชาชนในภูมิภาคอีสานตอการใหบริการดาน STI ของมหาวิทยาลัย

- ระดับความสําเร็จของการบริการ
วิชาการดานเทคโนโลยีการเกษตร

คะแนน 5 5 100 1สํารวจปญหา
และความตองการ
ความรูและการ
พัฒนาอาชีพของ
เกษตรกร
2.พัฒนาหลักสูตร
ใหตรงตามความ
ตองการของ
เกษตรกร
3.จัดเตรียม
ทรัพยากรฟารม
มหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับการฝก
อบรมบริการ
วิชาการ
4.จัดกิจกรรม
อบรมบริการ
วิชาการใหแก
เกษตรกรติดตาม
ประเมินผล
การอบรม
5.ติดตามพัฒนา
ประเมินผล
กระทบเกษตรกร
จากการรับการ
ถายทอด
เทคโนโลยีดาน
การเกษตร

- จํานวนผูเขาอบรมดานเทคโนโลยี
การเกษตร

คน 800 910 113.75 1.อบรมการเลี้ยง
และการจัดการ
ฟารมไกโคราช 50
คน เกษตรกร
จ.ชัยภูมิ
2.การเล้ียงและ
การจัดการอาหาร

แผนงาน : 3.2.2 การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม (STI for social Contribution)
งาน/โครงการ : 2902060 - งานพัฒนาการบริการวิชาการดานเทคโนโลยีการเกษตร
หนวยงาน : 4000100 - ฟารมมหาวิทยาลัย
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

แมโคนม จํานวน
60 คน เกษตร
จ.บุรีรรัมย
3.การผลิตผัก
ไฮโดรโปนิกส วัน
ที่ 14 มกราคม
2562 อ.สูงเนิน
จ.ครราชสีมา
จํานวน 50
คน(ธกส.ติดตอ
ประสานงาน)
4.การเล้ียงไก
โคราชเพื่อเสริม
สรางอาชีพใหกับ
เกษตรกร เครือ
ขายเกษตรกร
จ.ชัยภูมิและ
จังหวัดใกลเคียง
พรอมผูท่ีสนใจที่
เขามาลงทะเบียน
ภายในงานเกษตร
แหงชาติ
63  จํานวน 150
คน
5.การจัดการองค
ประกอบนํ้านมดิบ
ใหไดคุณภาพ
จํานวน 60 คน
อ.โนนสุวรรณ
จ.บุรีรัมย
6.การเล้ียงไก
โคราชเพื่อเสริม
สรางอาชีพใหกับ
เกษตรกร รุนท่ี 1
จํานวน 30 คน
เกษตรกร
จ.อุบลราชธานี
7.การเล้ียงไก
โคราชเพื่อเสริม
สรางอาชีพใหกับ
เกษตรกร รุนท่ี 2
จํานวน 30 คน
เกษตรกร
จ.อุบลราชธานี
8.อบรมการผลิต
พืชผักอินทรียเพื่อ
เปนอาชีพเสริมให
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

กับเกษตรกร วันท่ี
7 ก.พ. 63 จํานวน
90 คน วิทยากร
ศ.นันทกร บุญเกิด
9.การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในเบื้องตน
วันท่ี 19 ก.พ.63
จํานวน 30 คน
วิทยกร นาง
สาวกมลภัค แหม
ไธสง
10.การเลี้ยงและ
การจัดการโก
โคราชเชิงพานิชย
วันท่ี 20 ก.พ. 63
จํานวน 120 คน
วิทยากร นาย
เฉลิมชัย หอมตา
11. การอบรม
มาตรฐานฟารมไก
พันธุ  สําหรับ
เกษตรกรผู
ประกอบการ
ฟารมไกพันธุ GAP
วันท่ี 28 ก.พ.63
จํานวน 50 คน
วิทยากร นาย
มาโนชญ  วงศ
แวว  นาย
สัตวแพทยชํานาญ
การพิเศษ
12.การผลิตไขไก
โอเมกา 3 อบรม
วันท่ี 12 มิ.ย.63
จํานวน 40 คน
เกษตรกร ต.หนอง
บัวศาลา อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
13.การเลี้ยงไกไข
ในสวนยางพารา
เพื่อสรางอาชีพ
อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
จํานวน 40 คน
วิทยากร นาย
เฉลิมชัย หอมตา
14.การเลี้ยงและ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

การจัดการฟารม
ไกพอ-แมพันธุไก
โคราช  ทยากร
นายเฉลิมชัย หอม
ตา เกษตรกร
อ.ทาโพธิ์
จ.พิษณุโลก
จํานวน 30 ทาน
15.การเลี้ยงและ
การจัดการฟารม
ไกโคราช นาย
เฉลิมชัย หอมตา
เกษตรกร อ.ทา
โพธิ์ จ.พิษณุโลก
จํานวน 80 ทาน

- รอยละของผูเขาอบรมนํา ผล
การอบรมดานเทคโนโลยี การ
เกษตรไปใชประโยชน

รอยละ 20 20 100 ดําเนินการในไตร
มาส 3 และ ไตร
มาส 4
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เปาหมาย : พัฒนาหลักสูตรอบรมดานเทคโนโลยีเพ่ือใหกลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรม และการให
บริการวิชาการ

คะแนน 5 5 100 1) ประชุมรวมกับ
ชุมชน / กลุมเปา
หมาย เพื่อวาง
แนวทางในการ
พัฒนากลุม
2) พัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม เพ่ือสง
เสริมถายทอด
ความรูแกชุมชน
3) เผยแพรประชา
สัมพันธ โดยการ
ออกงาน
นิทรรศการ และ
สงเอกสารหลัก
สูตรฝกอบรม
ประชาสัมพันธไป
ยังหนวยงานภาย
นอก (นครชับ
บุรินทร) กวา
1,000 หนวยงาน
4) เผยแพรถาย
ทอดความรูแก
ประชาชน
วิสาหกิจชุมชน
หรือภาค
อุตสาหกรรม ผาน
การจัดฝกอบรม
สัมมนา ศึกษาดู
งาน
5) ติดตาม
ประเมินผลการนํา
องคความรูไปใช
ประโยชน ของ
ประชาชน
วิสาหกิจชุมชน

แผนงาน : 3.2.2 การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม (STI for social Contribution)
งาน/โครงการ : 2902127 - งานพัฒนาการบริการวิชาการดานเทคโนโลยีการเกษตรแกประชาชน วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรม
หนวยงาน : 1030000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

หรือภาค
อุตสาหกรรม

- *เพิ่มความสามารถดานบริการ
วิชาการดานเทคโนโลยีใหม ใหกับ
ประชาชน จํานวน 5 หลักสูตรตอ
ป

หลักสูตร 5 19 380 จํานวน 17 หลัก
สูตร ดังนี้
1. การผลิตกัญชา
เชิงคุณภาพ เพื่อ
ใชประโยชนทาง
การแพทยและเชิง
ธุรกิจ
2. การจัดการ
อาหารหยาบ
อาหารขน และ
TMR สําหรับแพะ
3. การจัดการการ
ปลูกพืชภายใต
สภาวะควบคุม
“โรงเรือนปลูกพืช
อัจฉริยะ (Smart
Greenhouses)”
4. การจัดการ
อาหารหยาบ
อาหารขน และ
TMR สําหรับโค
เนื้อ
5. การเลี้ยงและ
การจัดการไก
โคราชเชิงธุรกิจ
6. การพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
โคเนื้อตนนํ้า
(อบรมสัมมนา)
7. การเลี้ยงและ
การจัดการไกไข
สําหรับเกษตรกร
รายยอย
8. การเลี้ยงและ
การจัดการสุกร
สําหรับเกษตรกร
รายยอย
9. นวัตกรรม
เกษตรและอาหาร
เพื่อสุขภาพ ภาย
ใตโมเดลเศรษฐกิจ
ใหม...BCG สูการ
พึ่งตนเอง ชวย
ชาติ และชวยโลก
อยางยั่งยืน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

10. แสงเทียมกับ
การผลิตพืช
11. ความรูและ
การเลือกใช
ประโยชนจาก
เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช
12. ไฮโดรโปนิกส
สําหรับเกษตรใน
เมือง
13. โรค และการ
จัดการสุขภาพ
แพะระดับฟารม
เกษตรกร
14. การเพาะเลี้ยง
ไรแดง
15. กิมจิ (ปฏิบัติ
การ)
16. คอมบูชา
(ปฏิบัติการ)
17. ซ่ีโครงหมูรม
ควัน (ปฏิบัติการ)
ไตรมาสที่ 2
จํานวน 2 หลัก
สูตร
1. Biologics
Workshop 3
2. Recombinant
Protein
Production

- จํานวนผูเขาอบรมถายทอดความ
รูดานเทคโนโลยีใหแกประชาชน
วิสาหกิจชุมชน และภาค
อุตสาหกรรม

คน 900 1,428 158.67 ไตรมาส 1/63
จํานวน 1 หลัก
สูตร ดังนี้
1. อบรมการ
จัดการอาหาร
สําหรับโคเนื้อโค
นมฯ 22 ต.ค.62
ไตรมาส 2/63
จํานวน 13 หลัก
สูตร ดังนี้
1. การผลิตกัญชา
เชิงคุณภาพ เพื่อ
ใชประโยชนทาง
การแพทยและเชิง
ธุรกิจ #1, 10
ม.ค.63 จน. 198

ไดเลื่อนการฝก
อบรมมาดําเนิน
การในเดือน
มกราคม 2563
เนื่องจากไตรมาส
ที่ 1 ไดมีการจัด
เตรียมงานเกษตร
แหงชาติ จึงไม
สามารถดําเนิน
การฝกอบรมแก
ประชาชน
วิสาหกิจ ไดตาม
เปาหมายที่
กําหนด
--------------
ไตรมาส 3/63 ไม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

คน 4.25
2. การผลิตกัญชา
เชิงคุณภาพ เพื่อ
ใชประโยชนทาง
การแพทยและเชิง
ธุรกิจ #2, 11
ม.ค.63 จน. 128
คน 4.10
3. การจัดการ
อาหารหยาบ
อาหารขน และ
TMR สําหรับโค
เนื้อ 13 ม.ค.63
จน. 11 คน 4.32
4. การเลี้ยงและ
การจัดการไก
โคราชเชิงธุรกิจ
13 ม.ค.63 จน.
14 คน 4.52
5. ไฮโดรโปนิกส
สําหรับเกษตรใน
เมือง (อบต.นาก
ลาง อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา)
13 ม.ค.63 จน.
47 คน 4.34
6. การเลี้ยงและ
การจัดการไกไข
สําหรับเกษตรกร
รายยอย 14
ม.ค.63 จน. 14
คน 4.57
7. แสงเทียมกับ
การผลิตพืช 16
ม.ค.63 จน. 29
คน 4.18
8. ความรูและการ
เลือกใชประโยชน
จากเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ
พืช 17 ม.ค.63
จน. 11 คน 4.55
9. ไฮโดรโปนิกส
สําหรับเกษตรใน
เมือง 18 ม.ค.63
จน. 32 คน 4.54
10. อบรม

ไมีการจัดกิจกรรม
เื่องจากติดการ
แพรระบาดของ
โควิด-19
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน
ตามความตองการ
ตลาดแรงงานไทย
ในตางประเทศ
(อิสราเอล) 1/12,
100 คน 27-31
มกราคม 2563
11. อบรม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน
ตามความตองการ
ตลาดแรงงานไทย
ในตางประเทศ
(อิสราเอล) 2/12,
100 คน 10-14
กุมภาพันธ 2563
12. อบรม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน
ตามความตองการ
ตลาดแรงงานไทย
ในตางประเทศ
(อิสราเอล) 3/12,
100 คน 24-28
กุมภาพันธ 2563
13. อบรม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน
ตามความตองการ
ตลาดแรงงานไทย
ในตางประเทศ
(อิสราเอล) 4/12,
100 คน 9-13
มีนาคม 2563
14. เสวนากาวตอ
ไปของไกโคราช
วันท่ี 11 มีนาคม
2563 จํานวน 70
คน
ไตรมาส 4/63
จํานวน 7 หลัก
สูตร ดังนี้
1. การเลี้ยงไก
โคราช 2 ก.ค.63
จน.30 คน แก
เครือขาย
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เกษตรกรรายใหม
จ.อุบลฯ 4.50
2. การเลี้ยงโคเนื้อ
โคขุน โดยใหตลาด
นําการผลิต 3
ก.ค.63 จน. 55
คน แกเกษตร
แปลงใหญ (โค
เนื้อ) อําเภอหวย
แถลง
จ.นครราชสีมา
4.47
3. การเลี้ยงโคเนื้อ
โคขุน โดยใหตลาด
นําการผลิต 24
ก.ค.63 จน. 63
คน แกกลุม
วิสาหกิจชุมชน
(โคเนื้อ โคขุน)
ต.โนนตูม อ.ชุม
พวง นม. 4.52
4. การแปรรูปเนื้อ
สัตวเพ่ือเพิ่มมูลคา
ผลผลิตทางการ
เกษตร 30-31
ก.ค.63 จน.30 คน
แกเกษตรกรใน
พื้นท่ี อบต.บักได
อ.พนมดงรัก
จ.สุรินทร 4.66
5. การเลี้ยงและ
การจัดการฟารม
ไกพื้นเมือง 6
ส.ค.63 จน. 53
คน แกเกษตรกร
ในพื้นท่ี อบ
ต.สระแกว
อ.หนองหงส
จ.บุรีรัมย 4.40
6. ตลาดนําการ
ผลิตโคเนื้อ
ตามนโยบายภาค
รัฐ 21 ส.ค.63
จน. 170 คน แก
เครือขายเกษตร
แปลงใหญ (โค
เนื้อ) อําเภอหวย
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

แถลง จํานวน 4
อําเภอ ไดแก หวย
แถลง ชุมพวง พิ
มาย และจักราช
7. โครงการยุว
เกษตรในโรงเรียน
9 ก.ย.63 จน. 49
คน แกนักเรียน
ระดับประถม
ศึกษา ชั้นปที่ 5-6
ในสังกัด อบต.สูง
เนิน อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา
ไดแก โรงเรียน
บานสระเพลง
โรงเรียนบานบุ
ใหญ และโรงเรียน
กิริวัฒนศักดิ์ 4.68

- ระดับความพึงพอใจตอบริการ
STI ของมหาวิทยาลัย

ระดับ 4.25 9.12 214.59 ทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจผูท่ี
ไดรับบริการ
วิชาการจากหนวย
บริการวิชาการแก
ชุมชน สํานักวิชา
เทคโนโลยีการ
เกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ประจําปงบ
ประมาณ 2563
ผานระบบออ
นไลน (อีเมล เพ
จเฟสบุค และกลุม
ไลน) เม่ือสิ้นสุดป
งบประมาณในไตร
มาสท่ี 4/63

กลุมเปาหมายให
การตอบรับทํา
แบบประเมินนอย

ในรูปแบบของ
กลุมไลน ใชวิธี
การประสานงาน
ซํ้าไปอีกหลาย
ครั้งผานผูนํากลุม
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

เปาหมาย : ปรับและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของ Thailand 4.0 Focused Industries เชน หลักสูตรดาน Industrial
Robotics หลักสูตรการบิน

- ระดับความสําเร็จของศูนยความ
เปนเลิศในการเพิ่มศักยภาพการซอม
บํารุง และการผลิตชิ้นสวน
อากาศยานเพื่อเปนศูนยกลางของ
ภูมิภาคอาเซียน

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1
รัฐบาลกําลัง
พิจารณาตัดงบ
เงินยังไมถึง มหา
ลัย ไดดําเนินการอ
อก TOR แลว รอ
เงินมาจึงจะ
ประกาศจัดซื้อได

ไตรมาสที่ 2 ได
ดําเนินการเอกสาร
Spec และ TOR
ผานศูนยเครื่องมือ
ไปถึงสวนพัสดุ
แลว เตรียม
ประกาศจัดซื้อจัด
จาง

ไตรมาสที่ 3 มีการ
ลงนามเซ็นต
สัญญาซ้ือครุภัณฑ
เรียบรอย รอ
ครุภัณฑสงจาก
ตางประเทศ และ
มีครุภัณฑนัด
หมายตรวจรับ
ภายในเดือน
กรกฎาคม 2563

ไตรมาสที่ 4
การอบรมดําเนิน
การเสร็จสิ้น

ปญหาการรับจัด
สรรจากรัฐบาลลา
ชา จึงทําให
ครุภัณฑจัดสงได
ภายในไตรมาสที่
4 จึงเหลือเวลาใน
การอบรมนอย
ปญหาจากงบ
ดําเนินการถูกตัด
ทําใหไมมีงบ
ประมาณในการ
จัดอบรม

ไตรมาสที่ 4 ไมมี
ปญหาและ
อุปสรรค

ไดทําการขอ
ขยายเวลาจัดซื้อ
จัดจางแลว

จัดอบรมในไตร
มาสท่ี 4 โดยผู
ขายครุภัณฑ

ไตรมาสที่ 4
สําเร็จเรียบรอย
แลว

แผนงาน : 3.1.1 การวิจัยมุงเปาท่ีตอบโจทยประเทศ (Research focus on country-demand)
งาน/โครงการ : 0302031 - ศูนยความเปนเลิศในการเพ่ิมศักยภาพการซอมบํารุง และ การผลิตช้ินสวนอากาศยานเพื่อเปนศูนยกลาง

ของภูมิภาคอาเซียน (งบแผนดิน)
หนวยงาน : 1070000 - สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- นักศึกษาสาขาวิชาอากาศยาน นัก
ศึกษาระดับอาชีวศึกษาและผู
ประกอบการที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมการบินและการผลิตชิ้น
สวนอากาศยานที่เขารวมโครงการ

คน 100 100 100 รอสงมอบครุภัณฑ
และอบรมในไตร
มาสท่ี 4
ไดรมาสที่ 4 จัด
อบรมสําเร็จเรียบ
รอยแลว

- กิจกรรมการใหบริการวิชาการดาน
อุตสาหกรรมการบินและการผลิตชิ้น
สวนอากาศยานที่แลวเสร็จตาม
ระยะเวลา

รอยละ 100 100 100 ไตรมาสที่ 4
ดําเนินการจัด
อบรมสําเร็จเรียบ
รอยแลว
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

เปาหมาย : ปรับและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของ Thailand 4.0 Focused Industries เชน หลักสูตรดาน Industrial
Robotics หลักสูตรการบิน

- ระดับความสําเร็จของการเสริม
สรางสมรรถนะบัณฑิต และผู
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสื่อ
สรางสรรคและแอนิเมชัน

คะเเนน 5 5 100 1. ดําเนินการจัด
ซื้อครุภัณฑ และ
ปรับปรุงหอง
ปฏิบัติการ
2. จัดซื้อครุภัณฑ
และปรับปรุงหอง
ปฏิบัติการแลว
เสร็จ
3. อบรมครั้งที่
1,2,3,4,
4. การเสนาใน
งาน IT
Showcase 1
ครั้ง

- จํานวนผูเขาอบรมดานการผลิต
สื่อสรางสรรคและแอนิเมชันขั้น
สูงนําผลการอบรมไปใชประโยชน

คน 1,000 1,149 114.9 ดําเนินการแลว
เสร็จ

แผนงาน : 3.1.1 การวิจัยมุงเปาท่ีตอบโจทยประเทศ (Research focus on country-demand)
งาน/โครงการ : 0302032 - โครงการการเสริมสรางสมรรถนะบัณฑิต ติดอาวุธผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมส่ือสรางสรรคและแอนิเม

ชัน (งบแผนดิน)
หนวยงาน : 1020000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เปาหมาย : มีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรหลักในการเปนที่พ่ึงของสังคม เพ่ือการรวมแกปญหาใหชุมชนและทองถิ่น

- ระดับความสําเร็จของการจัด
งานเกษตรแหงชาติ 2563

คะแนน 5 5 100 ดําเนินการครบ
ตาม Milestone
ของตัวชี้วัด

- จํานวนหลักสูตรอบรม หลักสูตร 10 13 130 1) กิจกรรมฝก
อบรมสัมมนาโดย
ใชงบการจัดงาน
วันเกษตรแหงชาติ
จํานวน 6 หลัก
สูตร มีผูเขารวม
กิจกรรมรวม 406
คน คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจระดับ
4.44 จากคะแนน
เต็ม 5
2) การจัดฝก
อบรม โดยงบ
ประมาณหนวย
บริการวิชาการแก
ชุมชน สวทก.
จํานวน 7 หลัก
สูตร รวม 9 รุน

- จํานวนงานวิจัย งานบริการ
วิชาการท่ีมหาวิทยาลัยไดใหคํา
ปรึกษา

เรื่อง 3 33 1,100 นิทรรศการภายใน
อาคารที่จัดแสดง
จํานวน 33 เรื่อง
เปนการจัดแสดง
งานวิจัยและใหคํา
ปรึกษาแกผูเขาชม
งาน

ไตรมาส 3-4
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว

แผนงาน : 3.2.2 การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม (STI for social Contribution)
งาน/โครงการ : 2902129 - โครงการจัดงานเกษตรสุรนารีและงานประกวดโค: งานเกษตรแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2563
หนวยงาน : 1030000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- จํานวนผูเขารวมกิจกรรมเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถดานบริการ
วิชาการดานเทคโนโลยีใหมใหกับ
ประชาชน

คน 2,000 2,216 110.8 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมเพ่ือเพิ่ม
ความสามารถดาน
บริการวิชาการ
ดานเทคโนโลยี
ใหมใหกับ
ประชาชน ทั้งการ
เขารวมประชุม
สัมมนา อบรม
วิชาการ

ไตรมาส 3-4
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว

- จํานวนรายไดจากการใหบริการ
วิชาการในลักษณะการถายทอด
เทคโนโลยี

ลานบาท 4 1.54 38.5 เปนรายไดสุทธิ
จากการจัดอบรม
ซึ่งจะเนนเปนการ
ใหบริการวิชาการ
มากกวาการจัดหา
รายได

ไตรมาส 3-4
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว

- จํานวนการนําผลงานวิจัย/นวัต
กรรม/สิ่งประดิษฐไปใชประโยชน
ในการสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ
และสังคม

ผลงาน 3 33 1,100 นิทรรศการภายใน
อาคารที่จัดแสดง
จํานวน 33 เรื่อง
เปนการจัดแสดง
งานวิจัย นวัต
กรรม สิ่งประดิษฐ
ที่ใชประโยชนใน
การสรางคุณคา
ทางเศรษฐกิจและ
สังคม เชน
นิทรรศการระบบ
นํ้าหยดอัจฉริยะ
เครื่องกําจัดแมลง
ศัตรูพืชสําหรับ
เกษตรแมนยําผาน
ระบบส่ือสารไร
สาย การเพาะกลา
โดยใชระบบแสง
LED รวมกับการ
ใชปุยชีวภาพ เปน
ตน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ไตรมาส 3-4
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนแผนงาน

เปาหมาย : การปรับทิศทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหตอบโจทยการบริหารจัดการภายใตยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (ออวน.)

- ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาความรวมมือในมิติพื้นท่ี
และการปรับทิศทางแผนพัฒนา
มทส. เพ่ือรองรับโอกาสการพัฒนา

ระดับ 5 5 100 ดําเนินการแลว
เสร็จ

- -

- มีรูปแบบการพัฒนาความรวมมือ
ในพื้นท่ี "นครชัยบุรินทร Linked
Model "

รูปแบบ 1 1 100 ดําเนินการแลว

- มีแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

รอยละ 100 100 100 ดําเนินการแลว

แผนงาน : 3.3.1 การสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Collaboration)
งาน/โครงการ : 3401009 - โครงการจัดทําแผนพัฒนาความรวมมือในมิติพื้นท่ีและการปรับทิศทางแผนพัฒนา มทส. เพื่อรองรับโอกาส

การพัฒนาและสอดคลองกับนโยบายดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
หนวยงาน : 0020700 - สวนแผนงาน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : เทคโนธานี

เปาหมาย : จัดนิทรรศการเผยแพรผลการปฏิบัติงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. และกิจกรรมเชิงบริการวิชาการ

- ระดับความสําเร็จของงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ
อพ.สธ.

คะแนน 5 5 100 จัดงานนิทรรศการ
ทรัพยากรไทยชาว
บานไทยได
ประโยชนวันท่ี 29
พ.ย.62 - 5
ธ.ค.62

- รอยละของประชาชนที่เขารวม
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ
อพ.สธ.นําความรูที่ไดไปใช
ประโยชน

รอยละ 75 160 213.33 ไตรมาสที่1 มี
หนวยงานสนใจ
เขารวมไมนอย
กวา 10 หนวย
งาน
ประชาชนที่เขา
รวมประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
อพ.สธ.สามารถนํา
ความรูที่ไดไปใช
ประโยชน ไมนอย
กวารอยละ 80

ไตรมาสที่ 2
สิ้นสุดกิจกรรม
ตั้งแตไตรมาสที่ 1

- จํานวนเงินรายไดจากการการ
จําหนายผลิตภัณฑของศูนย
อพ.สธ.

ลานบาท 0.2 0.2 101.2 ไตรมาสที่ 1
รายไดจากการ
จําหนายผาไหม
จํานวน 90,500
บาท
รายดจาการ
จําหนายดอกไม
จํานวน 10,780
บาท
รายไดจากการ
จําหนายชา
อินทรีย  จํานวน
56,670 บาท
รายไดจากการ
จําหนายเนื้อเยื่อ
จํานวน 23,330

แผนงาน : 3.2.2 การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม (STI for social Contribution)
งาน/โครงการ : 2902130 - โครงการจัดนิทรรศการสนองพระราชดําริฯ
หนวยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

บาท
รายไดจากการ
จําหนายพันธไม
จํานวน 21,280
บาท

ไตรมาสที่ 2
สิ้นสุดกิจกรรม
ตั้งแตไตรมาสที่ 1

- จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีได
รับการถายทอดงานวิจัยและนวัต
กรรมในรูปแบบการจัดแสดง
นิทรรศการ อพ.สธ.

หนวยงาน 20 20 100 1.โรงเรียนบานทุง
หงาว จังหวัด
ระนอง
2.โครงการคาย
English &
Maths  Camp
3.โรงเรียนลือคํา
หาญ จังหวัด
อุบลราชธานี
4.สภานักศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
5.คายพัฒนาความ
เปนผูนํา ชมรม
นันทนาการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ไตรมาสที่ 2
เนื่องจาก
สถานการณไวรัส
covid 19 จึงทํา
ใหเลื่อนกําหนด
การจัดกิจกรรม
ออกไปกอน จน
กวาสถานการณ
จะปลอดภัย และ
ดีขึ้น

6.มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
7.เทศบาลตําบล
ลาดบัวขาว
อําเภอสีคิ้ว
จังหวัด
นครราชสีมา
8.มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
นครราชสีมา
9.มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี
10.มหาวิทยาลัย
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ราชภัฎนครสวรรค
11.โรงเรียนสมเด็จ
พระปยมหา
ราชรมณียเขต
12.โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห
52 จังหวัดเลย
13.โรงเรียนศรี
รักษราษฎรบํารุง
14.โรงเรียนหัวหิน
วัฒนาลัย
15.โรงเรียนแกลง
วิทยสถาวร
16. โรงเรียน
อนุบาลเมืองใหม
ชลบุรี
17.โรงเรียอนุบาล
หนองใหญ
18.โรงเรียนจระเข
วิทยายน
19.โรงเรียนสูงเนิน
20.โรงเรียนจอม
ทองวิทยา

ไตรมาสที่ 2
สิ้นสุดกิจกรรม
ตั้งแตไตรมาสที่ 1

- จํานวนประชาชนที่เขารวมงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ
อพ.สธ.

คน 1,000 1,520 152 ไตรมาสที่ 1
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมและชม
นิทรรศการในงาน
จํานวน 1,520 คน

ไตรมาสที่ 2
สิ้นสุดกิจกรรม
ตั้งแตไตรมาสที่ 1
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : เทคโนธานี

เปาหมาย : พัฒนาวิสาหกิจที่ตอบแทนสังคม (Social Enterprise) เพื่อจัดตั้งกองทุน Social Enterprise และจัดตั้ง Social Enterprise
Management Team ของมหาวิทยาลัย

- ระดับความสําเร็จของการประชุม
วิชาการ The 7th Engagement
Thailand Annual Conference

คะแนน 5 2 40 ไตรมาสที่ 1อยูใน
ระหวางการวาง
แผนการจัด
กิจกรรม และมี
กําหนดจัดงานใน
ชวงเดือน
มิถุนายน 2563
ไตรมาสที่ 2 เนื่อง
ดวยสถานการณ
ไวรัส covid 19
จึงทําใหเลื่อนการ
จัดกิจกรรมไปใน
ชวงไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 4 ยก
เลิกการจัด
กิจกรรมในปนี้

ยกเลิกการจัด
กิจกรรม

เสนอของบ
ประมาณเพื่อจัด
กิจกรรมในป
2021

- จํานวน/ผลกระทบจากกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ social enterprise

เรื่อง 2 0 0 ไตรมาสที่ 1มี
กําหนดจัดงานใน
ชวงเดือน
มิถุนายน 2563

ไตรมาสที่ 2 เนื่อง
ดวยสถานการณ
ไวรัส covid 19
จึงทําใหเลื่อนการ
จัดกิจกรรมไปใน
ชวงไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 ยก
เลิกการจัด
กิจกรรมในปนี้

ยกเลิกการจัด
กิจกรรม

- จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ The 7th
Engagement Thailand

คน 500 0 0 ไตรมาสที่ 1มี
กําหนดจัดงานใน
ชวงเดือน
มิถุนายน 2563

ไตรมาสที่
2  เนื่องดวย

ยกเลิกการจัด
กิจกรรม

แผนงาน : 3.2.1 การเปนวิสาหกิจที่ตอบแทนสังคม (Social Enterprise)
งาน/โครงการ : 2901006 - โครงการประชุมวิชาการ The 7th Engagement Thailand Annual Conference
หนวยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สถานการณไวรัส
covid 19 จึงทํา
ใหเลื่อนการจัด
กิจกรรมไปในชวง
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 4 ยก
เลิกการจัด
กิจกรรมในปนี้

- จํานวนองคกรท่ีเขารวมโครงการ องคกร 30 0 0 ไตรมาสที่ 1 มี
กําหนดจัดงานใน
ชวงเดือน
มิถุนายน 2563

ไตรมาสที่ 2 เนื่อง
ดวยสถานการณ
ไวรัส covid 19
จึงทําใหเลื่อนการ
จัดกิจกรรมไปใน
ชวงไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 4 ยก
เลิกการจัด
กิจกรรมในปนี้

ยกเลิกการจัด
กิจกรรม
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ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 3.5.2 การสรา้งระบบการจัดการแบบใหม ่(New management system)

งาน/โครงการ : 1702006 - โครงการปรับปรงุกลุม่อาคารศนูยก์ารแพทยฯ์ (งบแผน่ดนิ)

หนว่ยงาน : 4020000 - โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
เป้าหมาย : มคีวามพรอ้มดา้นสถานที�รองรับการสอนนักศกึษาแพทยแ์ละสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

- ระดบัความสําเร็จของการปรับปรงุกลุม่
อาคารศนูยค์วามเป็นเลศิทางการแพทย์

คะแนน 5 2 40

ผูรั้บจา้งไดทํ้าสญัญา
เขา้พื�นที�เพื�อปฏบิตั ิ
งานแลว้ จงึอยู่
ระหวา่งการดําเนนิ
งาน มกีารตรวจรับ
งวดที� 1 และ 2 จาก
จํานวนทั �งส ิ�น 5 งวด

รายละเอยีดของงาน
มกีารเปลี�ยนแปลงจงึ
ตอ้งทําการแกไ้ข
สญัญา

ทาง รพ.อยูร่ะหวา่ง
การทําขอ้มลูและ
เอกสารเพื�อสรปุการ
เพิ�ม ลด งานและเขา้
เสนอตอ่คณะ
กรรมการตรวจการ
จา้งตอ่ไป
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : เทคโนธานี

เปาหมาย : ปรับภารกิจของ SUT Technopolis ใหครอบคลุม Science Technology Services การใชประโยชนโครงสรางพื้นฐาน STI
ของมหาวิทยาลัย Incubation Units, Prototype Fabrication, Production-labs การจัดตั้งวิสาหกิจ

- ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ถนน ที่จอดรถ และภูมิทัศนโดยรอบ
อาคารเทคโนธานี

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1แตง
ตั้งคณะกรรมการ
เรียบรอยแลว อยู
ระหวางเตรียม
ขอมูลแบบกอ
สราง ประกอบ
การจัดซื้อ จัดจาง
ไตรมาสที่ 2
ดําเนินการจัดจาง
เรียบรอย อยู
ระหวางกอสราง
ปรับปรุง
ไตรมาสที่ 3 อยู
ระหวางดําเนิน
การกอสราง
ไตรมาสที่ 4 อยู
ระหวางตรวจรับ
งานงวดที่ 3

แผนงาน : 3.4.1 การยกระดับเทคโนธานีเปนพลังขับเคล่ือนนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย (Strengthen SUT Technopolis)
งาน/โครงการ : 1601013 - โครงการปรับปรุงถนน ที่จอดรถ และภูมิทัศนโดยรอบอาคารเทคโนธานี
หนวยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : เทคโนธานี

เปาหมาย : ปรับภารกิจของ SUT Technopolis ใหครอบคลุม Science Technology Services การใชประโยชนโครงสรางพื้นฐาน STI
ของมหาวิทยาลัย Incubation Units, Prototype Fabrication, Production-labs การจัดตั้งวิสาหกิจ

- ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
อาคารกาญจนาภิเษก

คะเเนน 5 5 100 -ไดแตงตั้งคณะ
กรรมการพิจารณา
TOR แลวเสร็จ
แลว และขณะนี้
กําลังดําเนินการ
เรื่องแบบประกอบ
การปรับปรุง
-แบบประกอบ
การปรับปรุงแลว
เสร็จ ปรุชุมราคา
กลางแลวเสร็จ
และกําลังดําเนิน
การเขาสูระบบจัด
จางตอไป

แผนงาน : 3.4.1 การยกระดับเทคโนธานีเปนพลังขับเคล่ือนนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย (Strengthen SUT Technopolis)
งาน/โครงการ : 1601012 - โครงการปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก
หนวยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : เทคโนธานี

เปาหมาย : ปรับภารกิจของ SUT Technopolis ใหครอบคลุม Science Technology Services การใชประโยชนโครงสรางพื้นฐาน STI
ของมหาวิทยาลัย Incubation Units, Prototype Fabrication, Production-labs การจัดตั้งวิสาหกิจ

- ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
อาคารสุรพัฒน 1

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1 มี
รายการแบบกอ
สราง /
boq(รายการ
ประกอบแบบ)
/tor( ขอบเขตของ
งาน) อยูในขั้น
ตอนเตรียม
เอกสารสงงาน
พัสดุ กลาง เพ่ือ
จัดซื้อจัดจาง
ไตรมาสที่ 2
ดําเนินการจัดจาง
เรียบรอย อยู
ระหวางกอสราง
ปรับปรุง
ไตรมาสที่ 3 อยู
ระหวางดําเนิน
การกอสราง
ไตรมาสที่ 4 อยู
ระหวางการตรวจ
รับงานงวดที่ 1
และ 2

แผนงาน : 3.4.1 การยกระดับเทคโนธานีเปนพลังขับเคล่ือนนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย (Strengthen SUT Technopolis)
งาน/โครงการ : 1601011 - โครงการปรับปรุงอาคารสุรพัฒน 1
หนวยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปาหมาย : จัดหาเครื่องมือท่ีทันสมัยและใชเทคโนโลยีใหม

- ระดับความสําเร็จของการจัดหา
เครื่องมือแพทย ร.พ.มทส.

คะแนน 5 5 100 ทําสัญญาซื้อขาย
ครบถวน
ทุกรายการ สินคา
จัดสงไดตามเวลา
จํานวนทั้งสิน 333
รายการ จากทั้ง
หมด 339
รายการ

พบปญหาสินคา
บางรายการยังไม
สามารถติดตั้งได
เนื่องจาก รพ. ติด
งานปรับปรุงไม
สามารถสงมอบ
พื้นที่ในการติดตั้ง
ครุภัณฑได และมี
การยกเลิกการสั่ง
ซื้อและจัดซ้ือใหม
กับผูขายรายใหม
เนื่องจากเงื่อนไข
การชําระเงิน
กําหนดใหชําระ
เงินกอน และการ
สงมอบสินคาผิด
รุน

ทําการขอขยาย
เวลาการสงมอบ
และปรับผูขาย
กรณีสินคาผิดรุน

แผนงาน : 3.5.2 การสรางระบบการจัดการแบบใหม (New management system)
งาน/โครงการ : 1702005 - โครงการพัฒนาระบบการใหบริการดานสุขภาพ รพ. มทส.
หนวยงาน : 4020000 - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : เทคโนธานี

เปาหมาย : ปรับภารกิจของ SUT Technopolis ใหครอบคลุม Science Technology Services การใชประโยชนโครงสรางพื้นฐาน STI
ของมหาวิทยาลัย Incubation Units, Prototype Fabrication, Production-labs การจัดตั้งวิสาหกิจ

- ระดับความสําเร็จของการให
บริการศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

คะแนน 5 5 100 ใหบริการพื้นที่
ศูนยอพ.สธ. แก
ประชาชน หนวย
งานตางๆทั้งภาค
รัฐและเอกชน
ไตรมาสที่ 3
ไมไดเปดใหบริการ
เนื่องจาก
สถานการณโค
วิด-19
ไตรมาสที่ 4
สามารถใหบริการ
ไดตาม มาตราการ
Social distance

สภาวะการแพร
ขยายโรคติดตอ
ทําใหผูเขารับการ
บริการลดลง

พัฒนาพ้ืนที่ให
รองรับการ
บริการหลังการ
แพรขยายโรค
ติดตอลดลง

- ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

คะแนน 5 4 80 ไตรมาสที่1 อยู
ระหวางดําเนิน
การปรับปรุง
อาคารพืชพรรณ
และสรุปแผนกา
ซอมแซมอาคาร
และพื้นที่ภายใน
ศูนยแลว สงเรื่อง
ใหสวนพัสดุ
ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง ไดแลว
เสร็จ
ไตรมาสที่ 2 ให
บริการเยี่ยมชม
ศูนยอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราช
ดําริฯแก
ประชาชน
ไตรมาสที่ 3 มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาสําเร็จ รอย
ละ 80
ไตรมาสที่ 4 การ
ปรับปรุงซอมแซม

ไตรมาสที่ 1การ
ขอแบบกอสราง
จากผูรับเหมา
ออกแบบ ลาชา
ไตรมาสที่ 3 ผูรับ
เหมาดําเนินการ
กอสรางลาชากวา
กําหนด
ไดรมาสที่ 4 ผูรับ
เหมายังดําเนิน
การไมแลวเสร็จ
ตามกําหนด

ไตรมาสที่ 1เรง
การดําเนินการ
กับผูเกี่ยวของให
ชวยเรงดําเนิน
การใหเรียบรอย
ตามมาตราฐาน
ไตรมาสที่ 3 มี
การประชุมหารือ
วิธีการแกไขเรง
ดวน
ไตรมาสที่ 4 ฝาย
อาคาร ผูออก
แบบ ผูรับเหมา
ชวยและนําวิธีใน
การเรงดําเนิน
การใหแลวเสร็จ

แผนงาน : 3.4.1 การยกระดับเทคโนธานีเปนพลังขับเคล่ือนนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย (Strengthen SUT Technopolis)
งาน/โครงการ : 1601014 - โครงการพัฒนาศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
หนวยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

1.อาคาร plant
work shop
สําเร็จ
2.รานจําหนาย
พรรณไมสําเร็จ
3.หองเย็นสําหรับ
เสร็จเมล็ดพืช
สําเร็จ
4.ทอระบายนํ้า
และราวกันชน
สําเร็จ
5.บานไมสองชั้น
สําเร็จ
6.ปรับปรุงโรง
เกษตร ยังไมแลว
เสร็จ

- จํานวนผูเขาเยี่ยมชมศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริฯ

คน 500 501 100.2 ไตรมาสที่ 1
โรงเรียนนิยมมิตร
วิทยาคาร อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา
100 คน
ไตรมาสที่ 2
มีผูเขาเยี่ยมชม
ศูนย อพ.สธ. ดังนี้
โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
จํานวน 120 คน
ไตรมาสที่ 3
ไมไดเปดใหบริการ
เนื่องจาก
สถานการณโค
วิด-19
ไตรมาสที่ 4
1.รพ.สต.นาราก
อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
จํานวน 30 คน
2.ศึกษาดูงาน
วิทยาลัยชุมชน
บุรีรัมย จํานวน 7
คน
3.เทศบาลตําบล
คลองไผ 40 คน
4.ศูนยประสาน
งาน อพ.สธ.ภาค
เหนือตอนลาง
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 40 คน
5.วิทยาลัยเทคนิค
ปกธงชัย 50 คน
6.อบรมการบําบัด

ติดสถานการณโค
วิด
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

นํ้าเสียแบบึง
ประดิษฐ อ.นลิน
สํานักวิชาสาธารณ
สุข 25 คน
7.วิทยาลัยเทคนิค
ปกธงชัย ศึกษาดู
งานดานงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 24/8/63
5 คน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : เทคโนธานี

เปาหมาย : ปรับภารกิจของ SUT Technopolis โดยเนนการใหคําปรึกษาดาน STI การออกแบบ การทดสอบผลผลิต การใชเครื่องมือราคา
แพง และการใหคําปรึกษาเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจ

- ระดับความสําเร็จของการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนม
คุณภาพสูง

คะแนน 5 5 100 ติดสถานะการณ
COVID-19 เลยยัง
ไมไดดําเนินการ
ตอ
จะเรงดําเนินการ
ในไตรมาสที่ 4

ติดสถานะการณ
COVID-19 เลยยัง
ไมไดดําเนินการ
ตอ

- จํานวนงานวิจัย งานบริการ
วิชาการท่ีมหาวิทยาลัยไดใหคํา
ปรึกษา

เรื่อง 1 2 200 - อยูระหวางเก็บ
ขอมูล และ
ประสานงานกับ
เกษตรกร
ไตรมาสที่ 3
- โครงการนวัต
กรรมอาหารแม
พันธุโคเนื้อและแม
พันธุโคเนื้อรอ
คลอด
-โครงการการ
ศึกษาสูตรอาหาร
โคเนื้อในระยะตาง
ๆ

- จํานวนเกษตรกรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือท่ีไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง

คน 500 787 157.4 -วันที่ 11 ธันวาคม
2562 หลักสูตร
“การเลี้ยงโควากิว
อัจฉริยะ” จํานวน
170 ทาน
ไตรมาสที่ 2
-ติดสถานะการณ
COVID-19 เลยยัง
ไมไดดําเนินการ
ตอ

ไตรมาสที่ 3
-วันที่ 10

ติดสถานะการณ
COVID-19 เลยยัง
ไมไดดําเนินการ
ตอ

แผนงาน : 3.2.2 การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม (STI for social Contribution)
งาน/โครงการ : 2902067 - โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง
หนวยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

มิถุนายน 2563
หลักสูตร "หลัก
การและความ
สําคัญของการ
เลี้ยงโคขุนกลางนํ้า
ในพื้นที่ภาค
อีสาน" ณ โรงแรม
ซิตี้พารค จังหวัด
นครราชสีมา
จํานวน 47 คน
-วันที่ 12-13
มิถุนายน 2563
หลักสูตร "การ
จัดการฟารมโค
เนื้อคุณภาพ(กลาง
นํ้า) และการ
จัดการอาหารโค
เนื้อคุณภาพเพื่อ
นําไปขุนเปนโค
ปลายนํ้า" รุนท่ี 1
จ.นครราชสีมา ณ
อาคารสุรสัมมนา
คาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
จํานวน 50 คน
-วันที่ 14
มิถุนายน 2563
หลักสูตร "อบรมผู
ประสานงานเครือ
ขายอยางมือ
อาชีพ" รุนที่ 1
จ.นครราชสีมา ณ
อาคารสุรสัมมนา
คาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
จํานวน 50 คน
-วันที่ 19-20
มิถุนายน 2563
หลักสูตร "การ
จัดการฟารมโค
เนื้อคุณภาพ(กลาง
นํ้า) และการ
จัดการอาหารโค
เนื้อคุณภาพเพื่อ
นําไปขุนเปนโค
ปลายนํ้า" รุนท่ี 2
จ.นครราชสีมา ณ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

อาคารสุรสัมมนา
คาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
จํานวน 50 คน
-วันที่ 21
มิถุนายน 2563
หลักสูตร "อบรมผู
ประสานงานเครือ
ขายอยางมือ
อาชีพ" รุนที่ 2
จ.นครราชสีมา ณ
อาคารสุรสัมมนา
คาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
จํานวน 50 คน

ไตรมาสที่ 4
-วันที่ 22 - 23
มิถุนายน 2563
หลักสูตร "การ
ออกแบบโรงเรือน
เลี้ยงโคเนื้อ (กลาง
นํ้า) ใหได
มาตรฐาน การ
แนะนําการปรับ
ปรุงโรงเรือน
โคกลางนํ้ารวมถึง
วิธีการรับซ้ือลูกโค
เนื้อหยานมแก
สมาชิกแตละกลุม
วิสาหกิจ
จ.นครราชสีมา
จํานวน 2 ครั้ง "
ณ NVK ฟารม
อ.สีคิ้ว และ ชาย
ทุงฟารม ผูเขารวม
จํานวน 70 คน
-วันที่ 27 - 28
มิถุนายน 2563
หลักสูตร "การ
จัดการฟารมโค
เนื้อคุณภาพ(กลาง
นํ้า) และการ
จัดการอาหารโค
เนื้อคุณภาพเพื่อ
นําไปขุนเปนโค
ปลายนํ้า" รุนท่ี 1

497



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จ.บุรีรัมย ณ
องคการบริหาร
สวนตําบล
โคกกลาง อ.ลํา
ปลายมาศ
จ.บุรีรัมย ผูเขารับ
การอบรมทั้งสิ้น
จํานวน 59 คน
-วันที่ 2 - 3
กรกฎาคม 2563
หลักสูตร "การ
จัดการฟารมโค
เนื้อคุณภาพ(กลาง
นํ้า) และการ
จัดการอาหารโค
เนื้อคุณภาพเพื่อ
นําไปขุนเปนโค
ปลายนํ้า" รุนท่ี 2
จ.บุรีรัมย ณ
องคการบริหาร
สวนตําบล
โคกกลาง อ.ลํา
ปลายมาศ
จ.บุรีรัมย ผูเขารับ
การอบรมทั้งสิ้น
จํานวน 71 คน
-วันที่ 10
กรกฎาคม 2563
คณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
สภาผูแทนราษฎร
ศึกษาดูงาน
จํานวน 50 คน
-วันที่ 11
กรกฎาคม 2563
หลักสูตร "อบรมผู
ประสานงานเครือ
ขายอยางมือ
อาชีพ" รุนที่ 3
จ.นครราชสีมา ณ
อาคารสุรพัฒน 1
เทคโนธานี ผูสนใจ
เขารับการอบรม
ทั้งส้ิน จํานวน 50
คน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

-วันที่ 12
กรกฎาคม 2563
กิจกรรมการ
เสวนา หัวขอ การ
แนะนําเชื่อมโยง
ตลาดผูรับซื้อโค
เนื้อคุณภาพ
(กลางนํ้า) จนถึง
ตลาดปลายนํ้าให
แกสมาชิก " ณ
อาคารสุรพัฒน 1
เทคโนธานี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ผูเขารวมจํานวน
70 คน

- จํานวนรายไดจากการให บริการ
วิชาการในลักษณะการถายทอด
เทคโนโลยี

ลานบาท 0.5 0.07 14.4 -ติดสถานะการณ
COVID-19 เลยยัง
ไมไดดําเนินการ
ตอ
-คาหญาเนเปย
รหมัก

สถานะการณ
COVID-19

- รอยละของเกษตรกรนําความรู
จากการถายทอดเทคโนโลยีฟารม
อัจฉริยะการเลี้ยงโคขุนพันธุโคราช
วากิวไปใชประโยชน

รอยละ 50 60 120 - จะสรุปผลหลัง
ดําเนินโครงกร
แลวเสร็จ

ไตรมาสที่ 4
มีการประเมินโดย
ใชวิธีการโทรสอบ
ถามและใชแบบ
สอบถาม
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม

- ระดับความสําเร็จของการ เพ่ิม
ศักยภาพกําลังคนดาน
อิเล็กทรอนิกสสมัยใหมเพื่อตอบ
โจทยอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1
เปดทําการเรียนการ
สอนรายวิชาในหลัก
สูตรปรับปรุง 2562
ที่มีการจัดการเรียน
การสอนเปนแบบโมดู
ล และมีนศ. ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชา
Electronic Devices
และ รายวิชา
Instruments and
measurement for
Electronic
Eng.  จํานวนรวม 58
คน
ระดับความสําเร็จของ
การเพิ่มศักยภาพ
กําลังดาน
อิเล็กทรอนิกสสมัย
ใหมเพื่อตอบโจทย
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
จึงเปน 3 คะแนน

ไตรมาสที่ 2
เปดทําการเรียนการ
สอนรายวิชาในหลัก
สูตรปรับปรุง 2562
ที่มีการจัดการเรียน
การสอนเปนแบบโมดู
ล และมีนศ. ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชา
529202 Electronic
Devices และ  
จํานวนรวม 14 คน
รายวิชา 539203

แผนงาน : 3.1.2 การผลิตกําลังคนท่ีตอบโจทยประเทศ (Workforce production for country demand)
งาน/โครงการ : 0303005 - โครงการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมเพื่อตอบโจทยอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (งบแผนดิน)
หนวยงาน : 1070000 - สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ELECTRONICS
จํานวนรวม 9 คน
539204
ELECTRONIC
LABORATORY
จํานวนรวม 23
คน  539307
POWER
ELECTRONICS
จํานวนรวม 96คน
และ ELECTRONIC
CIRCUIT
DESIGN  (นศ. 46
คน)
MICROPROCESSOR
AND INTERNET OF
THING  (นศ. 26 คน)
MICROWAVE
CIRCUITS  (นศ. 78
คน)
SENSOR
ENGINEERING  (นศ.
79 คน)
ELECTRONIC
CIRCUIT
LABORATORY  (นศ.
101 คน)
SPECIAL
PROBLEMS IN
ELECTRONIC
ENGINEERING  (นศ.
9 คน)
ระดับความสําเร็จของ
การเพิ่มศักยภาพ
กําลังดาน
อิเล็กทรอนิกสสมัย
ใหมเพื่อตอบโจทย
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
จึงเปน 3 คะแนน

ไตรมาสที่ 3
ทําการเรียนการสอน
รายวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุง 2562 ท่ีมี
การจัดการเรียนการ
สอนเปนแบบโมดูล
และมีนศ. ลงทะเบียน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เรียนรายวิชา
529202 Electronic
Devices และ  
จํานวนรวม 14 คน
รายวิชา 539203
ELECTRONICS
จํานวนรวม 9 คน
539204
ELECTRONIC
LABORATORY
จํานวนรวม 23
คน  539307
POWER
ELECTRONICS
จํานวนรวม 96คน
และ ELECTRONIC
CIRCUIT
DESIGN  (นศ. 46
คน)
MICROPROCESSOR
AND INTERNET OF
THING  (นศ. 26 คน)
MICROWAVE
CIRCUITS  (นศ. 78
คน)
SENSOR
ENGINEERING  (นศ.
79 คน)
ELECTRONIC
CIRCUIT
LABORATORY  (นศ.
101 คน)
SPECIAL
PROBLEMS IN
ELECTRONIC
ENGINEERING  (นศ.
9 คน)
ระดับความสําเร็จของ
การเพิ่มศักยภาพ
กําลังดาน
อิเล็กทรอนิกสสมัย
ใหมเพื่อตอบโจทย
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
จึงเปน 4 คะแนน

ไตรมาสที่ 4
ไดดําเนินการจัดการ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เรียนการเสร็จสิ้นใน
รายวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุง 2562 แบบ
โมดูล
ระดับความสําเร็จของ
การเพิ่มศักยภาพ
กําลังดาน
อิเล็กทรอนิกสสมัย
ใหมเพื่อตอบโจทย
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
จึงเปน 5 คะแนน

- จํานวนนักศึกษาหรือบัณฑิต
และผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
เพิ่มศักยภาพกําลังคนดาน
อิเล็กทรอนิกสสมัยใหมท่ีมีทักษะ
ความรูความสามารถในการทํา
งานตรงกับความตองการของภาค
อุตสาหกรรม

คน 110 745 677.27 ไตรมาสที่ 1
นศ. ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา Electronic
Devices และ ราย
วิชา Instruments
and measurement
for Electronic Eng.
ที่มีการจัดการเรียน
การสอนเปนแบบโมดู
ล จํานวนรวม 58 คน
ไตรมาสที่ 2
เปดทําการเรียนการ
สอนรายวิชาในหลัก
สูตรปรับปรุง 2562
ที่มีการจัดการเรียน
การสอนเปนแบบโมดู
ล และมีนศ. ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชา
529202 Electronic
Devices และ  
จํานวนรวม 14 คน
รายวิชา 539203
ELECTRONICS
จํานวนรวม 9 คน
539204
ELECTRONIC
LABORATORY
จํานวนรวม 23
คน  539307
POWER
ELECTRONICS
จํานวนรวม 96คน
3/2562
ELECTRONIC
CIRCUIT
DESIGN  (นศ. 46
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

คน)
MICROPROCESSOR
AND INTERNET OF
THING  (นศ. 26 คน)
MICROWAVE
CIRCUITS  (นศ. 78
คน)
SENSOR
ENGINEERING  (นศ.
79 คน)
ELECTRONIC
CIRCUIT
LABORATORY  (นศ.
101 คน)
SPECIAL
PROBLEMS IN
ELECTRONIC
ENGINEERING  (นศ.
9 คน)

ไตรมาสที่ 3
ในภาคการศึกษาท่ี
1/2563 ไดทําการ
เปดการเรียนการสอน
ในรายวิชาของหลัก
สูตรปรับปรุง 2562
ดังนี้คือ
539202
ELECTRONIC
DEVICES (ยอดรับนัก
ศึกษาลงทะเบียน 30
คน)
539201
INSTRUMENTS
AND
MEASUREMENTS
FOR ELECTRONIC
ENGINEERING (ยอด
รับนักศึกษาลง
ทะเบียน 60 คน)
539302
EMBEDDED
SYSTEMS AND
APPLICATIONS
(ยอดรับนักศึกษาลง
ทะเบียน 30 คน)
539303 RF
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

CIRCUIT DESIGN
AND
APPLICATIONS
(ยอดรับนักศึกษาลง
ทะเบียน 60 คน)

ไตรมาสที่ 4
ในภาคการศึกษาท่ี
1/2563 ไดดําเนิน
การ จัดอบรมเตรียม
ความพรอมนักศึกษา
เพ่ือเขาสูเสนทาง
อาชีพ หัวขอ การใช
เครื่องมือวัดทาง
อิเล็กทรอนิกส
สําหรับการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมยุค 4.0
วันท่ี 29 -30
สิงหาคม 2563 มี
จํานวนผูเขารวม 40
คน

- กิจกรรมการเรียนการสอนและ
การใหบริการวิชาการดาน
อิเล็กทรอนิกสสมัยใหมเพื่อตอบ
โจทยอุตสาหกรรมอัจฉริยะที่แลว
เสร็จตามระยะเวลา

รอยละ 100 188 188 ไตรมาสที่ 1
จัดการเรียนการสอน
ใหกับนักศึกษาราย
วิชา Electronic
Devices และ ราย
วิชา Instruments
and measurement
for Electronic Eng.
ที่มีการจัดการเรียน
การสอนเปนแบบโมดู
ล
ทั้งนี้ยังไมไดรับงบ
ประมาณเพื่อดําเนิน
การสวนอื่นๆที่เกี่ยว
ของ

ไตรมาสที่ 2
เปดทําการเรียนการ
สอนรายวิชาในหลัก
สูตรปรับปรุง 2562
ที่มีการจัดการเรียน
การสอนเปนแบบโมดู
ล และมีนศ. ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชา
529202 Electronic
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

Devices และ  
จํานวนรวม 14 คน
รายวิชา 539203
ELECTRONICS
จํานวนรวม 9 คน
539204
ELECTRONIC
LABORATORY
จํานวนรวม 23
คน  539307
POWER
ELECTRONICS
จํานวนรวม 96คน
คิดเปนรอยละ 20

ไตรมาสที่ 3 คิดเปน
รอยละ 10
ในภาคการศึกษาท่ี
1/2563 ไดทําการ
เปดการเรียนการสอน
ในรายวิชาของหลัก
สูตรปรับปรุง 2562
ดังนี้คือ
539202
ELECTRONIC
DEVICES (ยอดรับนัก
ศึกษาลงทะเบียน 30
คน)
539201
INSTRUMENTS
AND
MEASUREMENTS
FOR ELECTRONIC
ENGINEERING (ยอด
รับนักศึกษาลง
ทะเบียน 60 คน)
539302
EMBEDDED
SYSTEMS AND
APPLICATIONS
(ยอดรับนักศึกษาลง
ทะเบียน 30 คน)
539303 RF
CIRCUIT DESIGN
AND
APPLICATIONS
(ยอดรับนักศึกษาลง
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ทะเบียน 60 คน)
คิดเปนรอยละ 10

ไตรมาสที่ 4
ในภาคการศึกษาท่ี
1/2563 ไดทําการ
เปดการเรียนการสอน
ในรายวิชาของหลัก
สูตรปรับปรุง 2562
ดังนี้คือ
539202
ELECTRONIC
DEVICES (ยอดรับนัก
ศึกษาลงทะเบียน 30
คน)
539201
INSTRUMENTS
AND
MEASUREMENTS
FOR ELECTRONIC
ENGINEERING (ยอด
รับนักศึกษาลง
ทะเบียน 60 คน)
539302
EMBEDDED
SYSTEMS AND
APPLICATIONS
(ยอดรับนักศึกษาลง
ทะเบียน 30 คน)
539303 RF
CIRCUIT DESIGN
AND
APPLICATIONS
(ยอดรับนักศึกษาลง
ทะเบียน 60 คน)
และจัดอบรมเตรียม
ความพรอมนักศึกษา
เพ่ือเขาสูเสนทาง
อาชีพ หัวขอ การใช
เครื่องมือวัดทาง
อิเล็กทรอนิกส
สําหรับการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมยุค 4.0
วันท่ี 29 -30
สิงหาคม 2563 มี
จํานวนผูเขารวม 40
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

คน
คิดเปนรอยละ 20
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เปาหมาย : พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมดานเทคโนโลยีใหม (Emerging Technology) เทคนิคดานการผลิตใหม การใชเครื่องมือสําหรับ
การวิจัย การทํา Prototype Products ใหกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ

- ระดับความสําเร็จของการเพิ่ม
ศักยภาพความสามารถดาน
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพขั้นสูงฯ

คะแนน 5 5 100 ไดรับครุภัณฑ ติด
ตั้งและมีการตรวจ
รับเรียบรอยแลว
โดยสามารถเปด
ใหนักศึกษา นัก
วิจัย เขาใช
ครุภัณฑเพื่องาน
ทางดาน
เทคโนโลยีการ
เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ได

ไมมี ไมมี

- กิจกรรมการใหบริการวิชาการดาน
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพขั้นสูงฯ ท่ีแลวเสร็จตามระยะ
เวลา

รอยละ 100 100 100 ครุภัณฑที่ไดมามี
การใชเพ่ือบริการ
วิชาการดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ
และเทคโนโลยี
การเกษตรเปนไป
ตามเปาหมาย

ไมมี ไมมี

- จํานวนผูเขารวมโครงการเพิ่ม
ศักยภาพดานอุตสาหกรรมเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงฯ

คน 210 50 23.81 มีนักศึกษา นัก
วิจัย เกษตรกร
และผูประกอบ
การเขาใชเครื่อง
มือพรอมรับคํา
ปรึกษาดาน
เทคโนโลยีการ
เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ที่เกี่ยวของ

ไมมี ไมมี

แผนงาน : 3.2.2 การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม (STI for social Contribution)
งาน/โครงการ : 2902074 - โครงการเพ่ิมศักยภาพความสามารถดานอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงใหกับนักศึกษา

และบุคลากรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและเพื่อผลิตผูประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (งบแผนดิน)
หนวยงาน : 1030000 - สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

เปาหมาย : ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม

- ระดับความสําเร็จของการยกระดับ
บุคลากรดานอุตสาหกรรมการผลิต
หุนยนต

คะเเนน 5 5 100 ติดตั้งและสงมอบ
แลว เมื่อวันท่ี
29-30 กย 2563

ในสวนครุภัณฑ
การจัดซื้อท่ีลาชา
ในไตรมาสที่ 1
ทําใหการสงมอบ
ลาชาไปดวย
ในสวนการดําเนิน
งาน มีผลกระทบ
จากเหตุการณโค
วิด-19

ในไตรมาส 2 เมื่อ
ทราบวาการจัด
ซื้อลาชาจึงขอ
ขยายเวลาและ
เรงดําเนินการใน
สวนของที่หนวย
งานตนเองรับผิด
ชอบ สงผลใหงาน
ตามแผนในไตร
มาส 3 ตองเลื่อน
ไปเปนไตรมาส 4
แตในสวนของ
การดําเนินงาน
นั้นไดทําการจัด
ฝกอบรมหัวขอ
เดิมกับปงบ
ประมาณที่ผาน
มาโดยใชครุภัณฑ
เดิม

- จํานวนผูเขารวมโครงการเพิ่ม
ศักยภาพดานการผลิตหุนยนต

คน 100 105 105 อบรมเม่ือวันท่ี 23
กพ 63
จํานวน 60 คน

ในไตรมาสที่ 4 นี้
ไมมีการอบรมเพิ่ม
เติม เพราะไดยอด
ครบตามเปาหมาย
แลว

เปนการอบรม
เพิ่มศักยภาพใน
หัวขอเดิมกับปที่
แลว เนื่องจากหัว
ขอใหมยังไมไดรับ
ครุภัณฑ

อบรมหัวขอเดิม
เพ่ือใหไดตาม
KPI

- กิจกรรมการใหบริการวิชาการดาน
ระบบอัตโนมัติและหุนยนตที่แลว
เสร็จตามระยะเวลา

รอยละ 100 155 155 ดําเนินงานแลว
เสร็จถึงขั้นตอนที่
3 จาก 7 ขั้นตอน
และเริ่มวิเคราะห
ปญหารวมกับ
หนวยงานภาย

COVID-19 ประชุมออนไลน

แผนงาน : 3.1.2 การผลิตกําลังคนท่ีตอบโจทยประเทศ (Workforce production for country demand)
งาน/โครงการ : 0303006 - โครงการยกระดับบุคลากรดานอุตสาหกรรมการผลิตหุนยนต (งบแผนดิน)
หนวยงาน : 1070000 - สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

นอกในการใหคํา
ปรึกษาในไตรมาส
2

สวนในไตรมาสที่
3 นี้ คณะทํางาน
ไดนําเสนอแบบ
แนวคิดของระบบ
อัตโนมัติแลว และ
จะจัดทําตนแบบ
ในไตรมาสที่ 4

จัดทําตนแบบและ
นําเสนอระบบตน
แบบแลวในไตร
มาสท่ี 4
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ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 3.2.2 การใชว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมเพื�อประโยชนต์อ่สงัคม (STI for social Contribution)

งาน/โครงการ : 2902126 - โครงการศนูยว์จัิยและนวตักรรมเกษตรอนิทรยี์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

หนว่ยงาน : 4000100 - ฟารม์มหาวทิยาลยั

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ฟารม์มหาวทิยาลยั
เป้าหมาย : สํารวจความพงึพอใจ สภาพยอมรับได ้ของประชาชนในภมูภิาคอสีานตอ่การใหบ้รกิารดา้น STI ของมหาวทิยาลยั

- ระดบัความสําเร็จของการกอ่สรา้งศนูย์
วจัิยและนวตักรรมเกษตรอนิทรยี์

คะแนน 5 4.5 90

ดําเนนิงานแลว้เสร็จ
ทั �ง 5 ขั �นตอน จํานวน
2 รายการ คอื 1)ปรับ
ปรงุระบบไฟฟ้าแรง
สงู, และ 2)กอ่สรา้ง
โรงเรอืนเพาะกลา้
ซึ�งคดิเป็นคะแนน
เทา่กบั 5 คะแนน
และอยูใ่นขั �นตอนที�
4-5 จํานวน 1
รายการ คอือยู่
ระหวา่งกอ่สรา้งและ
ควบคมุงาน และ
ตรวจสอบและตรวจ
รับงาน กอ่สรา้ง
อาคารปฏบิตักิาร คดิ
เป็นระดบัคะแนนอยู่
ที� 4.5 คะแนน โดย
ตรวจงานไปแลว้ 2
งวด จาก 3 งวด และ
คาดวา่จะตรวจรับ
และจา่ยเงนิไมเ่กนิ
15 ตลุาคม 2563

- รออนุมตัใิหใ้ชเ้งนิ
งบประมาณลา่ชา้
- ผลกระทบจาก
สถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคตดิ
เชื�อไวรัสโคโรนา
2019
- ผรัูบเหมาทํางานลา่
ชา้กวา่กําหนดเวลใน
สญัญา

- รออนุมตัใิชเ้งนิได ้
แลว้ ในเดอืน
เมษายน 2563 เริ�ม
ดําเนนิงานทนัที
- รอสถานการณก์าร
ปกติ
- ทางงานพัสดแุละผู ้
คมุงาน ดําเนนิการ
ตรวจปรับคา่ดําเนนิ
การลา่ชา้ และเรยีก
ประชมุผูรั้บเหมาเขา้
มาชึ�แจงรว่มกบั
กรรมการตรวจรับ
แลว้

- สามารถนําองคค์วามรูด้า้น STI มาใช ้
ประโยชนใ์นการชว่ยเหลอืสงัคมไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

เรื�อง 2 2 100

จัดถา่ยทอดองค์
ความรูด้า้นเกษตร
อนิทรยี์ จํานวน 2
เรื�อง

เนื�องจากผลกระทบ
จากสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของโรค
ตดิเชื�อไวรัสโคโรนา
2019

-

512



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : เทคโนธานี

เปาหมาย : ปรับภารกิจของ SUT Technopolis ใหครอบคลุม Science Technology Services การใชประโยชนโครงสรางพื้นฐาน STI
ของมหาวิทยาลัย Incubation Units, Prototype Fabrication, Production-labs การจัดตั้งวิสาหกิจ

- ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
การผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio
Economy) ใหเปนฐานรายไดใหมที่
สําคัญของภาค ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

คะแนน 5 4 80 ไตรมาสที่ 1 แตง
ตั้งคณะกกรมการ
เรียบรอย
ไตรมาสที่ 2 แตง
ตั้งคณะกรรมการ
TOR เรียบรอยอยู
ระหวางประสาน
งานกับผูประกอบ
การ แตเนื่องดวย
สถานการณไวรัส
covid 19 จึงทํา
ใหลาชากวา
กําหนด และขอ
ขยาเวลาการจัด
ซื้อครุภัณฑถึงวันที่
30 เมย. 63
ไตรมาสที่ 3
ประชุมพิจารณา
การจัดซื้อครุภัณฑ
ของโรงงานตน
แบบแลวเสร็จ อยู
ในระหวางการ
เซ็นตสัญญา
จางบริษัทเพื่อจัด
ซื้อและติดตั้ง
ครุภัณฑ
ไตรมาสที่ 4
ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางแลวเสร็จ
อยูระหวางรอสง
มอบงาน

- จํานวนผูรับบริการท่ีเกี่ยวของกับ
นวัตกรรมดานอาหารในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

คน 50 30 60 อยูระหวางดําเนิน
การ จึงยังไม
สามารถเปดให
บริการได
ไตรมาสที่ 3
ไดผูประกอบการ
เรียบรอย

เนื่องจากรายการ
ครุภัณฑเปน
รายการเฉพาะ
สายการผลิตตอง
ใหผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดานตรวจ
สอบและจัดทํา

จัดหาผูเชี่ยวชาญ
และเรงดําเนิน
การ ทั้งนี้ไดจัดทํา
หนังสือขอขยาย
เวลาการจัดซื้อ
ครุภัณฑเพื่อแจง
หนวยงานที่เกี่ยว

แผนงาน : 3.4.1 การยกระดับเทคโนธานีเปนพลังขับเคล่ือนนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย (Strengthen SUT Technopolis)
งาน/โครงการ : 1601015 - โครงการสงเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ใหเปนฐานรายไดใหมที่สําคัญของภาค ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
หนวยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ไตรมาสที่ 4 ทํา
สัญญาระหวาง
บริษัทท่ีจัดซื้อและ
ติดตั้งครุภัณฑแลว
เรียบรอย อยู
ระหวางสงมอบ
งาน

รายละเอียดให
ชัดเจนและตรง
กับสายงานผลิต
มากท่ีสุด และ
เนื่องดวย
สถานการณไวรัส
covid 19 จึงทํา
ใหลาชากวา
กําหนด

ของเรียบรอยแลว

- จํานวนการใหบริการที่เกี่ยวของกับ
นวัตกรรมดานอาหารในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

ครั้ง 10 5 50 อยูระหวางดําเนิน
การจัดซื้อ จึงยังไม
สามารถเปดให
บริการได
ไตรมาสที่ 3
ไดผูประกอบการ
เรียบรอย
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : เทคโนธานี

เปาหมาย : พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมดานเทคโนโลยีใหม (Emerging Technology) เทคนิคดานการผลิตใหม การใชเครื่องมือสําหรับ
การวิจัย การทํา Prototype Products ใหกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ

- ระดับความสําเร็จของการสง
เสริมการสรางเครือขายและการ
พัฒนาเกษตรอินทรียพื้นท่ีอีสาน
ใตอยางยั่งยืน

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่1 มีการ
ประชาสัมพันธ
และจัดกิจกรรม
อบรม
ไตรมาสที่ 2 มีการ
จัดฝกอบรม
เกษตรกรและ
เครือจายเกษตร
อินทรียในงาน
เกษตรสุรนารี
ไตรมาสที่ 3 มี
เครือขายที่เขม
แข็งมากขึ้

แผนงาน : 3.2.2 การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม (STI for social Contribution)
งาน/โครงการ : 2902128 - โครงการสงเสริมการสรางเครือขายและการพัฒนาเกษตรอินทรียพ้ืนที่อีสานใตอยางยั่งยืน
หนวยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- จํานวนงานวิจัย งานบริการ
วิชาการท่ีมหาวิทยาลัยไดใหคํา
ปรึกษา

เรื่อง 4 4 100 ไตรมาสที่ 1อยู
ระหวางรวบรวม
ขอมูล
ไตรมาสที่ 2
1.การศึกษาวัสดุ
เพราะที่เหมาะสม
ตอการเพาะกลา
ผักสําหรับเกษตร
ทีมีตนทุนจํากัด ท่ี
ชุมชน ตําบลคลอง
ไผ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา
2.การทดสอบแกล
ดิโอลัสในพื้นที่เขต
รอน ตําบลคลอง
ไผ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา
3.การศึกษาวัสดุ
ปลูกท่ีผลตอการ
เจริญของหัวแกลดิ
โอลัส
4.การศึกษาเสน
ทางศึกษาธรรรม
ชาติ ศูนยวิจัยและ
พัฒนาเกษตร
นครราชสีมา

การเขาถึง
ประชาชนในชวง
โรคระบาดทําได
ยาก

- จํานวนเกษตรกรท่ีเขารับ
การอบรมการสงเสริมการสราง
เครือขายและการพัฒนาเกษตร
อินทรียพ้ืนที่อีสานใตอยางยั่งยืน

คน 1,000 1,134 113.4 ไตรมาสที่ 1
1.อบรมการทําปุย
หมัก 160 คน
2.กิจกรรมทํายา
ดมและพิมเสน 55
คน
ไตรมาสที่ 2
1.กิจรรมทําพิเสน
และยาดม 96 คน
2.การทําจุลลิ
นทรียสังเคราะห
แสง 55 คน
3.การผลิตปุยหมัก
ฉบับครัวเรือน
139 คน
4.เครื่องประดับ
จากผาไหม 158
คน
5.เรียนรูปุยหมัก
80 คน
6.การทําสบู
โปรตีน 108 คน
7.เลาสไตลคน
อินทรีย ลอมวง
เลาเรื่องราวชาว
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สวน 103 คน
8. เกษตรอินทรีย
สูเกษตรยังยืน 66
คน
9.เกษตรอินทรีย
โคราชไปทางไหน
114 คน

- จํานวนรายไดจากการบริการ
วิชาการในลักษณะการถาย ทอด
เทคโนโลยี

ลานบาท 0.1 0.11 106.9 ไตรมาสที่ 1
1.ชาสมุนไพร
18910 บาท
ไตรมาสที่ 2
1.ชาสมุนไพร
1990 บาท
2.คาสมัครอบรม
86000 บาท

- จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีได
รับการถายทอดงานวิจัย และ
นวัตกรรม

หนวยงาน 10 10 100 ไตรมาสที่ 1จะเริ่ม
ดําเนินงานในไตร
มาสท่ี 2 ในชวง
งานเกษตรสุรนารี
วันท่ี 11-20
มกราคม 2563
ไตรมาสที่ 2
1.ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ต.สีคิ้ว
2.เทศบาลตําบล
คลองไผ
3. อบต.คลองไผ
4.โรงเรียนคลองไผ
วิทยาคม
5.โรงเรียนนิยม
มิตร
6.ทัณฐสถาน
อุตสาหกรรมเขา
พริก
7.เทศบาลลาดบัว
ขาว
8.โรงเรียนอุบล
รัตน
9. โรงเรียนสมเด็จ
พระปยมหารา
ขรมณีเขต
10.โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห
52 จังหวัดเลย

- รอยละของเกษตรกรท่ีเขารับ
การอบรมการสงเสริมการ สราง
เครือขายและการพัฒนาเกษตร
อินทรียพ้ืนที่อีสานใตอยางยั่งยืน
ที่นําความรูไปใชประโยชนและให

รอยละ 60 85 141.67 ไตรมาสที่ 1จะเริ่ม
ดําเนินการในไตร
มาสท่ี 2
ไตรมาสที 2 สรุป
ผลสํารวจความพึง
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มีรายไดเพิ่มขึ้น พอใจโดยใชแบบ
ประเมินผูเขา
อบรม รอยละ 85
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : เทคโนธานี

เปาหมาย : ประชาสัมพันธความพรอมของนักวิจัย ในดานความเชี่ยวชาญ การบริการ STI เครื่องมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- ระดับความสําเร็จของการสง
เสริมการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืนในเขตภาคตะวันออก เฉียง
เหนือตอนลาง

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1 อยู
ระหวางเตรียม
งานและเขียน
โครงการสนอง
พระราชดําริฯได
ไตรมาสที่ 2 จัด
อบรมถายทอด
องคความรู ให
บริการวิชาการ
และฝกทักษะดาน
ตางๆ ตามตัวชี้วัด
ของโครงการได
ไตรมาสที่  จัด
อบรมถายทอด
องคความรู ให
บริการวิชาการ
และฝกทักษะดาน
ตางๆ ผานสื่อออ
นไลน

ไตรมาสที่ 3 มี
เรื่องโรคระบาด
ทําใหเปาหมาย
บางกิจกรรมไมได
ตามเปาหมาย

- จํานวนประชาชนที่เขารวมการ
สงเสริมภูมิปญญาการใช
ประโยชนจากทรัพยากรพืชใน
ทองถิ่นในเขตนครชัยบุรินทร
สนองพระราชดําริ อพ.สธ.

คน 3,600 2,262 62.83 ไตรมาสที่ 1
1.อบต.โคกสะบา
อ.นาโยง จ.ตรัง
40 คน
2.เจาหนาท่ีดาน
กักกันพืช 25 คน
3.อบต.ทับพริก
จ.สระแกว 37 คน

ไตรมาสที่ 2
1.รร.ชุมพวงศึกษา
จ.นครราชสีมา
181 คน
2.ทต.สําโรงเหนือ
จ.สมุทรปราการ
300 คน
3. รร.ปากชอง
จ.นครราชสีมา
213 คน
4.คณะบัญชี ม.รัง

เนื่องจากสถาน
การรโควิด 2019
ทําใหไมสามารถ
เปดใหบริการ
เยี่ยมชมและจัด
อบรมไดตามท่ี
วางแผนไว

เรงการประชา
สัมพันธและปรับ
กลยุทธ

แผนงาน : 3.2.2 การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม (STI for social Contribution)
งาน/โครงการ : 2902131 - โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง
หนวยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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สิต45 คน
5.อบต.ตะกุดไร
อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ 48
คน
6.อบต.บานโพธ์ิ
อ.เมือง จ.ตรัง 40
คน
7.กศน.อําเภอ
ปกธงชัย
อ.ปกธงชัย
จ.นครราชสีมา 60
คน
8.ทต.สําโรงเหนือ
อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
250 คน
9.ทต.บานกลาง
อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 40
คน
10.อบต.นาคู
อ.นาแก
จ.นครพนม 50
คน
11.โรงเรียนสุรวิ
วัฒน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
250 คน
12.สํานักวิชา
แพทยศาสตร 30
คน
13.เทศบาลตําบล
คลองไผ 80 คน
14.อบรมฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ครั้งที่่ 1 56คน
15.อบรมงานสวน
พฤษศาสตร
โรงเรียน 87 คน
16.อบรมฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ครั้งที่่ 2 120 คน
17.อบรมฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ครั้งที่่ 3 86 คน

ไตรมาสที่3 ศึกษา
ดูงาน 34 คน

ไตรมาสที่ 4
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

1.อบต พุจาน 50
คน
2.อบต กุดจิก 50
คน
3.สาธารณสุข
มทส90 คน

- จํานวนเงินรายไดจากการให
บริการเยี่ยมชมศูนยการเรียนรู
อพ.สธ. และการตอยอดองค
ความรู ภูมิปญญา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรพืชใน
ทองถิ่น

ลานบาท 2 3.69 184.68 ไตรมาสที่1
1.การฝกอบรม
ปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน หลักสูตร
5 องค  จํานวน
รายได 231,000
บาท
2.การฝกอบรม
ปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน หลักสตร
3 สาระ จํานวน
รายได 36,800
บาท
3.อบรมการใช
พลังงานสํารองโซ
ลาเซล จํานวน
100จํานวนรายได
13,000 บาท
ไตรมาสที่ 2
1.การศึกษาดูงาน
และกิจกรรมท่ัว
ไป385860 บาท
2.คาท่ีพัก33250
บาท
3.คาเชาหอง
ประชุม12000
บาท
4.จําหนายพันธไม
26780 บาท
5.จําหนายอาหาร
เนื้อเยื่อ 5300
6.จําหนายชา
สมุนไพร 37050
7.จําหนายผลผลิต
การเกษตร
58671
8.จําหนายสินคา
หยาดปา 48650
9.อบรมอพ.สธ.
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น หลักสูตร
4ทรัพยากร
จํานวน 86 คน
82950

ไตรมาสที่ 1 อยู
ระหวางเตรียม
ความพรอมใน
การจัดอบรม
สัมมนา ซึ่งจะ
ดําเนินการในไตร
มาสท่ี 2
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

10.งานฝกอบรม
ปฏิบัติการงาน
ฐานทรัพยากรทอง
ถิ่นหลักสูตร 9 ใบ
งาน จํานวน 120
คน 236600 บาท
11.งานประชุม
กลุมสมาชิกงาน
สวนพฤษศาสตร
โรงเรียน 60000
บาท
12.งานประชุม
กลุมสมาชิกงาน
ฐานทรัพยากรทอง
ถิ่น ครั้งท่ี 1/2563
จํานวน 56 คน
57000 บาท
ไตรมาสที่3
1.ศึกษาดุงนา
1800 บาท
2.คาท่ีพัก 2000
บาท
3.คาเชาสถานท่ี
2500 บาท
4.ขายพันธุไม
1340 บาท
5.ขายชาสมุนไพร
4550 บาท
6.ผาไหม 7500
บาท

ไตรมาสที่ 4
1."งานประชุม
กลุมสมาชิก
งานสวนพฤกษ
ศาสตรโรงเรียน
ครั้งท่ี2/2563"
459,000 บาท
2.านฝกอบรมงาน
ฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
หลักสูตร 9 ใบงาน
1,330,000บาท
3.งานประชุมกลุม
สมาชิก
งานสวนพฤกษ
ศาสตรโรงเรียน
ครั้งท่ี3/2564
513,000 บาท
4.งานประชุมกลุม
สมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
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ครั้งท่ี 2/2564
47,000 บาท

- จํานวนครั้งการนําวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการความรูของทองถิ่น

ครั้ง 12 12 100 ไตรมาสที่ 1
1.การฝกอบรม
ปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน หลักสูตร
5 องค วันที่17-20
ธันวาคม
2.กิจกรรมการฝก
อบรมปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษ
ศาสตรโรงเรียน
หลักสตร 3 สาระ
24-27 ธันวาคม
3.จัดกิจกรรม
อบรมการใช
พลังงานสํารองโซ
ลาเซล
ไตรมาสที่ 2
1.งานประชุมกลุม
สมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ครั้งที่
1/2563  วันท่ี 15
- 16 มกราคม
2563
2.งานประชุมกลุม
สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ครั้งที่
1/2563 วันที่ 21
- 22 มกราคม
2563
3.งานฝกอบรม
ปฏิบัติการงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น หลักสูตร
9 ใบงาน จํานวน
วันท่ี 18 - 21
กุมภาพันธ2563
4.งานฝกอบรม
ปฏิบัติการงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น
หลักสูตร 4
ทรัพยากร วันท่ี
17 - 20 มีนาคม
2563

ไตรมาสที่ 4
1."งานประชุม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

กลุมสมาชิก
งานสวนพฤกษ
ศาสตรโรงเรียน
ครั้งท่ี2/2563"
459,000 บาท
2.านฝกอบรมงาน
ฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
หลักสูตร 9 ใบงาน
1,330,000บาท
3.งานประชุมกลุม
สมาชิก
งานสวนพฤกษ
ศาสตรโรงเรียน
ครั้งท่ี3/2564
513,000 บาท
4.งานประชุมกลุม
สมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ครั้งท่ี 2/2564
47,000 บาท
5.งานประชุมกลุม
สมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ครั้งท่ี 3/2564

- รอยละความพึงพอใจในการรับ
บริการการสงเสริมภูมิปญญาการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรพืชใน
ทองถิ่นในเขตนครชัยบุรินทร
สนองพระราชดําริ อพ.สธ.

รอยละ 80 80 100 สรุปผลประเมิน
จากผูเขารับ
บริการในไตรมาส
ที่ 4

อาคารที่พักไมได
รับการบริการที่ดี
มากเนื่องจาก
อาคารเกาและ
ชํารุดหลายจุด

เรงเขียน
โครงการเขาไป
เพื่อปรับปรุง
อาคารใหเหมาะ
กับการบริการผู
เขาศึกอบรม

- มทส. มีอัตลักษณท่ีโดดเดนและ
ชัดเจนในการเปนแหลงเรียนรู
ดานวิทยาศาสตรชีวภาพท่ีใหญท่ี
สุดในอีสานใต

รอยละ 100 100 100 ประชาชนที่เขามา
อบรมไดรับทราบ
ถึงความโดดเดน
การเปนแหลง
เรียนรูดานวิทยา
ศาสตรชีวภาพที่
ใหญที่สุดในอีสาน
ใต ซึ่งจะรวบรวม
ขอมูลเพ่ือสรางอัต
ลักษณท่ีชัดเจนตอ
ไป
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

เปาหมาย : จัดตั้ง Focused-Industries Foresight Team เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของ New-S Curve และบทบาทการตอบรับ
ของมหาวิทยาลัย

- ระดับความสําเร็จของการสราง
วิศวกรเชี่ยวชาญขั้นสูงดานการออก
แบบควบคุมกาซชีวภาพใน
อุตสาหกรรม

คะแนน 5 5 100 ไตรมาส 1-อบรม
การออกแบบ
ระบบกาซชีวภาพ
การควบคุมการ
เกิดกาซชีวภาพ
จํานวน 78 คน
และบริการ
วิชาการ 25%

ไตรมาส 2-อบรม
การออกแบบ
ระบบกาซชีวภาพ
การควบคุมการ
เกิดกาซชีวภาพ
จํานวน 54
คน  แและบริการ
วิชาการ 50%
(บริการวิชาแก
ภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือพัฒนา
กระบวนการปรับ
ปรุงระบบกาซ
ชีวภาพจาก กาก
แปงมันสําปะหลัง
และมูลโคนม)

ไตรมาส 4-อบรม
การออกแบบ
ระบบกาซชีวภาพ
การควบคุมการ
เกิดกาซชีวภาพ
จํานวน 118
คน  แและบริการ
วิชาการ 25%

แผนงาน : 3.1.1 การวิจัยมุงเปาท่ีตอบโจทยประเทศ (Research focus on country-demand)
งาน/โครงการ : 0302034 - โครงการสรางวิศวกรเชี่ยวชาญขั้นสูงดานการออกแบบ ควบคุมกาซชีวภาพในอุตสาหกรรม (งบแผนดิน)
หนวยงาน : 1070000 - สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

(บริการวิชาแก
ภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือพัฒนา
กระบวนการปรับ
ปรุงระบบกาซ
ชีวภาพจาก กาก
แปงมันสําปะหลัง
และมูลโคนม)

- จํานวนผูเขารวมโครงการเพิ่ม
ศักยภาพดานการออกแบบควบคุม
กาซชีวภาพในอุตสาหกรรม

คน 250 250 100 ไตรมาสที่ 1-
อบรมการออก
แบบระบบกาซ
ชีวภาพ การควบ
คุมการเกิดกาซ
ชีวภาพ จํานวน
78 คน

ไตรมาสที่ 2-
อบรมการออก
แบบระบบกาซ
ชีวภาพ การควบ
คุมการเกิดกาซ
ชีวภาพ จํานวน
54 คน

ไตรมาสที่ 4-
อบรมการออก
แบบระบบกาซ
ชีวภาพ การควบ
คุมการเกิดกาซ
ชีวภาพ จํานวน
118 คน

เนื่องจากไตรมาส
ที่ 1 ไดมี
การอบรมการ
ออกแบบระบบ
กาซชีวภาพ การ
ควบคุมการเกิด
กาซชีวภาพ เพียง
จํานวน 78 คน

- กิจกรรมการใหบริการวิชาการดาน
การออกแบบควบคุมกาซชีวภาพใน
อุตสาหกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะ
เวลา

รอยละ 100 100 100 ไตรมาสที่ 1 ให
บริการวิชาการ
25%

ไตรมาสที่ 2 ให
บริการวิชาการ
50%

ไตรมาสที่ 4 ให
บริการวิชาการ
25%
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : เทคโนธานี

เปาหมาย : ประชาสัมพันธความพรอมของนักวิจัย ในดานความเชี่ยวชาญ การบริการ STI เครื่องมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- ระดับความสําเร็จโครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนองพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่1.
1. วางแผนการจัด
ทํารายละเอียด
กิจกรรมการอบรม
และจัดทํา
โครงการวิจัย
2. ดําเนินการจัด
ทําสัญญารับทุน
การวิจัยและจัด
กิจกรรมอบรม
เรียบรอยแลว
ไตรมาสที่2
รอผลการดําเนิน
งาน 30 เม.ย.63
จากนักวิจัย
ไตรมาสที่3
รอผลการดําเนิน
งาน จากนักวิจัย
ไตรมาสที่ 4
นักวิจัยรายงาน
การดําเนินงาน
เสร็จสิ้น

- จํานวนโครงการวิจัยอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ (อพ.สธ.)

โครงการ 8 8 100 ไตรมาสที่1
อยูระหวางดําเนิน
การจัดทํา
โครงการวิจัย
จํานวน 8
โครงการ ดังนี้
1. โครงการการ
บําบัดนํ้าเสียดวย
ระบบบึงประดิษฐ
โดยใชพืชทองถิ่น
2. โครงการการ
พัฒนาคุณคา
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืนของพื้นท่ีปก
ปกทรัพยากร
อพ.สธ. ในพื้นที่

แผนงาน : 3.2.2 การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม (STI for social Contribution)
งาน/โครงการ : 2902132 - โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
หนวยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ตําบลสะแกราช
อําเภอปกธงชัย
จังหวัด
นครราชสีมา
3. โครงการการ
พัฒนาธนาคาร
เมล็ดพันธุพืชทอง
ถิ่นระดับชุมชนใน
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร อพ.สธ.
ตําบลขนงพระ
อําเภอปากชอง
จังหวัด
นครราชสีมา
4. โครงการการ
ศึกษาคุณสมบัติ
หนาที่และฤทธิ์
ทางชีวภาพของ
สมุนไพรจาก
ปราชญชาวบาน
ในเขตนครชัย
บุรินทรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพแบบ
องครวมในทุกชวง
วัยและการผดุง
ครรภ : การศึกษา
ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
5. โครงการการ
อนุรักษและใช
ประโยชนพืชสกุล
กระเจียวอยาง
ยั่งยืนในพื้นที่ปก
ปก อพ.สธ. และ
ปาธรรมชาติ ใน
อําเภอเขาสวน
กวาง จังหวัด
ขอนแกน
6. โครงการการ
พัฒนาคุณคา
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืนในพื้นที่
สนองเปนพื้นที่ปก
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ปกทรัพยากร
อพ.สธ. เขาพระ
พุทธบาทนอย
อําเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี
7. โครงการการ
สรางความเขมแข็ง
ของเครือขายเฝา
ระวังคุณภาพนํ้า
ลํานํ้ามูลตอนบน
โดยใชเครื่องมือวัด
คุณภาพนํ้าทาง
ชีวภาพและขอมูล
ภูมิสารสนเทศ
8.โครงการการ
อนุรักษกลวยไม
ลิ้นมังกรชมพู
รองกลาดวยการ
เพาะเลี้ยงแบบสม
ชีพ
ไตรมาสที่ 2
นักวิจัยจัดเร่ิม
ดําเนินโครงการ
วิจัยอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราช
ดําริฯ(อพ.สธ.)ตาม
แผนที่วางไว

ไตรมาสที่ 3
อยูระหวางดําเนิน
การโครงการวิจัย

ไตรมาสที่ 4
ดําเนินโครงการ
เสร็จสิ้น

- จํานวนกิจกรรมที่ใหบริการ
วิชาการ

ครั้ง 6 7 116.67 ไตรมาสที่ 1.
กําลังดําเนินการ
ติดตอประสาน
งานกับเครือขาย
ไตรมาสที่ 2
กําลังดําเนินการ
ติดตอประสานกับ
เครือขาย วันท่ี 30
เม.ย.63
ไตรมาสที่ 3
เนื่องจาก
สถานการณโค
วิด-19 จึงอยู
ระหวางกําลัง
ดําเนินการ ติดตอ
ประสานกับเครือ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ขาย

ไตรมาสที่ 4
ดําเนินการให
บริการจํานวน 7
ครั้ง ดังนี้

1. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช
พืชทองถิ่นบําบัด
นํ้าเสียจากครัว
เรือน วันที่ 27
สิงหาคม 2563
จํานวน 32 คน
2.การบรรยาย
พิเศษการสงเสริ
มนวัตกรรมการใช
สมุนไพรไทยและ
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจหมุน
เวียนชุมชน วันที่
14 กรกฎาคม
2563 จํานวน 58
คน"
3. การบรรยายใน
หัวขอเรื่องการ
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและ
สุขภาพอยางยั่งยืน
ดวยสมุนไพรไทย
วันท่ี 24 สิงหาคม
2563 จํานวน 98
คน"
4. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อ
กระเจียว วันท่ี 22
สิงหาคม 2563
จํานวน 31 คน
5. การบรรยาย
พิเศษการสงเสริ
มนวัตกรรมการใช
สมุนไพรไทยและ
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจหมุน
เวียนชุมชน วันที่
12 กรกฎาคม
2563 จํานวน 59
คน"
6. โครงการฝก
อบรมเชิงปฏิบัติ
การการตรวจวัด

530



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

คุณภาพนํ้าทาง
ชีวภาพดวยสัตว
หนาดิน
คุณภาพนํ้าทาง
กายภาพ และเคมี
อยางงาย วันท่ี 30
กรกฎาคม 2563
จํานวน 27 คน"
7. กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กลวยไมดินรวม
กับเช้ือราไมคอรไร
ซา วันที่ 1
สิงหาคม 2563
จํานวน 30 คน

- จํานวนผูเขารับบริการดาน
การอบรมพัฒนาเครือขายการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ

คน 300 335 111.67 ไตรมาสที่ 1.
กําลังดําเนินการ
ติดตอประสาน
งานกับเครือขาย
ไตรมาสที 2
เนื่องจากสถา
การณ covid 19
จึงเลื่อนการจัด
กิจกรรมและได
กําลังดําเนินการ
ติดตอประสาน
งานกับเครือขาย
ในวันที่ 30 เม.ย
.63
ไตรมาสที 3
เนื่องจากสถา
การณ covid 19
จึงเลื่อนการจัด
กิจกรรมและได
กําลังดําเนินการ
ติดตอประสาน
งานกับเครือขาย

ไตรมาสที่ 4
มีผูเขารวมจาก
กิจกรรม ท่ีให
บริการทั้งหมด 7
ครั้ง จํานวน 335
คน ดังราย
ละเอียดตอไปนี้ 1.
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช
พืชทองถิ่นบําบัด
นํ้าเสียจากครัว
เรือน วันที่ 27
สิงหาคม 2563
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จํานวน 32 คน
2.การบรรยาย
พิเศษการสงเสริ
มนวัตกรรมการใช
สมุนไพรไทยและ
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจหมุน
เวียนชุมชน วันที่
14 กรกฎาคม
2563 จํานวน 58
คน"
3. การบรรยายใน
หัวขอเรื่องการ
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและ
สุขภาพอยางยั่งยืน
ดวยสมุนไพรไทย
วันท่ี 24 สิงหาคม
2563 จํานวน 98
คน"
4. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อ
กระเจียว วันท่ี 22
สิงหาคม 2563
จํานวน 31 คน
5. การบรรยาย
พิเศษการสงเสริ
มนวัตกรรมการใช
สมุนไพรไทยและ
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจหมุน
เวียนชุมชน วันที่
12 กรกฎาคม
2563 จํานวน 59
คน"
6. โครงการฝก
อบรมเชิงปฏิบัติ
การการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าทาง
ชีวภาพดวยสัตว
หนาดิน
คุณภาพนํ้าทาง
กายภาพ และเคมี
อยางงาย วันท่ี 30
กรกฎาคม 2563
จํานวน 27 คน"
7. กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กลวยไมดินรวม
กับเช้ือราไมคอรไร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ซา วันที่ 1
สิงหาคม 2563
จํานวน 30 คน

- รอยละความพึงพอใจของผูรับ
บริการ

รอยละ 80 80 100 จะสรุปผลหลัง
จากดําเนิน
โครงการแลวเสร็จ
ในไตรมาสที่ 4

- จํานวนเครือขายการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ อพ.สธ.

เครือขาย 5 8 160 ไตรมาสที่ 1 มีการ
ติดตอประสาน
งานเครือขาย ดังนี้
1. อบต.สะแกราช
อําเภอปกธงชัย
จังหวัด
นครราชสีมา
2. อบต.ขนงพระ
อําเภอปากชอง
จังหวัด
นครราชสีมา
3. สวนสัตว
ขอนแกน อําเภอ
เขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน
4. อบต.สองคอน
เขาพระพุทธบาท
นอย อําเภอ
แกงคอย จังหวัด
สระบุรี
5. กรมอุทยาน
แหงชาติทับลาน
อําเภอครบุรี
จังหวัด
นครราชสีมา
6.กรมอุทยานแหง
ชาติภูหินรองกลา
อําเภอภูหิน
รองกลา จังหวัด
พิษณุโลก

ไตรมาสที่ 2
เนื่องจาก
สถานการณ
covid 19 จึง
เลื่อนการจัด
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 4
1. สํานักงานปลัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
2. ศูนยการเรียนรู
กฟผ.ลําตะคอง
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 4.2.1 การผสมผสานวฒันธรรมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนอือยา่งลงตวั (NE culture integration with harmonization)
งาน/โครงการ : 0401019 - งานสบืสานคณุคา่ศลิปะและวฒันธรรม
หน่วยงาน : 0021300 - สโมสรเทคโนโลยสีรุนารี

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สโมสรเทคโนโลยสีรุนารี
เป้าหมาย : สนับสนุนให ้NE Cultural Museum มภีารกจิในการสรา้งระบบเครอืขา่ยกบัหน่วยงาน สถานที� พพิธิภณัฑท์ั �งภาครัฐและเอกชน เพื�อ
รว่มกนัอนุรักษ์ จัดแสดง และสรา้งความตระหนัก ในอตัลกัษณข์องความเป็นภมูภิาค

- ระดบัความสําเร็จของการสบืสานคณุคา่
ศลิปะและวฒันธรรม

คะแนน 5 3 60

มปีระชาชนรว่มงาน
15,000 คน โดย
ประมาณ โดย
กจิกรรม ดงันี�
1. การประกวดขบวน
แหข่องสาขาวชิา
2. การประกวดนาง
นพมาศนักศกึษา
และบคุลากร หน่วย
งานภายใน
มหาวทิยาลยั
3. การประกวด
กระทงหน่วยงาน
ภายในมหาวทิยาลยั
4. การออกรา้น
จําหน่ายสนิคา้
5. การแสดงดนตรี
6. หนังกลางแปลง

- จํานวนบคุลากรที�เขา้รว่มกจิกรรมสบื
สานคณุคา่ศลิปะและวฒันธรรม

คน 10,700 15,000 140.19

มผีูเ้ขา้รว่มงาน
ประเพณีลอยกระทง
โดยประมาณ
15,000 คน

- ระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรมการสบืสานคณุคา่ศลิปะและ
วฒันธรรม

ระดบั 4 5 125 ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมได ้
รับความพงึพอใจ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สถานกีฬาและสุขภาพ

เปาหมาย : จัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบการทําวิจัยเพื่อคนหาขอเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตรของเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบาน เชน การใช
สมุนไพร การเกษตรชาวบาน Best Local Practices และจัดทําเปนฐานขอมูลภูมิปญญาชาวบานภาคอีสาน

- ระดับความสําเร็จของการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมและการสรางเครือ
ขายการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ดวยศิลปะมวยไทย

คะแนน 5 2 40 1.ไดศึกษาขอมูล
เขียนโครงการ ขอ
อนุมัติโครงการ
และจัดเตรียม
ความพรอมตางๆ
ในการดําเนิน
โครงการ
2.ดําเนินการจัด
โครงการ
การอบรมการออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพดวยศิลปะ
มวยไทย(มวย
โคราช)สําหรับครู
ในโรงเรียนมัธยม
ศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นอ เมื่อวันท่ี
22-23 กุมภาพันธ
2563 มีผูเขารวม
โครงการจํานวน
25คน

รายงานไตรมาศ 3
ไมไดดําเนิน
กิจกรรม เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19) ที่สง
ผลกระทบท้ังใน
ประเทศและตาง
ประเทศ

ผูเขาอบรมนอย
เนื่องจากวัน เวลา
การจัดโครงการ
ตรงกับโรงเรียน
มัธยมมีการจัด
สอบ
ไตรมาส 3 เนื่อง
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) ที่สง
ผลกระทบท้ังใน
ประเทศและตาง
ประเทศ
อยางกวางขวาง
ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังกลาว
ได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยได
ตัดงบประมาณ
การจัดกิจกรรม
ดวย

-กําหนดเวลาการ
จัดโครงการ ไมให
ตรงกับกิจกรรม
ของโรงเรียน

แผนงาน : 4.1.2 การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความรูทองถิ่น (STI utilization for local knowledge)
งาน/โครงการ : 3502007 - โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและการสรางเครือขายการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวยศิลปะมวยไทย
หนวยงาน : 0021100 - สถานกีฬาและสุขภาพ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

อยางกวางขวาง
ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังกลาว
ได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยไดตัด
งบประมาณการ
จัดกิจกรรมดวย

- จํานวนผูรับการเผยแพรความรูการ
ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพดวยศิลปะ
มวยไทย (มวยโคราช)

คน 100 75 75 1.ไดศึกษาขอมูล
เขียนโครงการ ขอ
อนุมัติโครงการ
และจัดเตรียม
ความพรอมตางๆ
ในการดําเนิน
โครงการ
2.ดําเนินการจัด
โครงการ
การอบรมการออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพดวยศิลปะ
มวยไทย(มวย
โคราช)สําหรับครู
ในโรงเรียนมัธยม
ศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นอ เมื่อวันท่ี
22-23 กุมภาพันธ
2563 มีผูเขารวม
โครงการจํานวน
25คน

รายงานไตรมาส 3
รายงานไตรมาศ 3
ไมไดดําเนิน
กิจกรรม เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19) ที่สง
ผลกระทบท้ังใน
ประเทศและตาง
ประเทศ
อยางกวางขวาง
ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังกลาว

ไมมีปญหาและ
อุปสรรคไตรมาส
3
รายงานไตรมาศ
3
ไมไดดําเนิน
กิจกรรม เนื่อง
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) ที่สง
ผลกระทบท้ังใน
ประเทศและตาง
ประเทศ
อยางกวางขวาง
ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังกลาว
ได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยได
ตัดงบประมาณ
การจัดกิจกรรม
ดวย

-
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยไดตัด
งบประมาณการ
จัดกิจกรรมดวย
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- จํานวนเครือขายการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพดวยศิลปะมวยไทย (มวย
โคราช)

เครือขาย 2 3 150 1.ไดศึกษาขอมูล
เขียนโครงการ ขอ
อนุมัติโครงการ
และจัดเตรียม
ความพรอมตางๆ
ในการดําเนิน
โครงการ
2.ดําเนินการจัด
โครงการ
การอบรมการออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพดวยศิลปะ
มวยไทย(มวย
โคราช)สําหรับครู
ในโรงเรียนมัธยม
ศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นอ เมื่อวันท่ี
22-23 กุมภาพันธ
2563 มีผูเขารวม
โครงการจํานวน
25คน
รายงานไตรมาส 3
รายงานไตรมาศ 3
ไมไดดําเนิน
กิจกรรม เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19) ที่สง
ผลกระทบท้ังใน
ประเทศและตาง
ประเทศ
อยางกวางขวาง
ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังกลาว
ได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยได
ตัดงบประมาณ
การจัดกิจกรรม
ดวย

ไมมีปญหาและ
อุปสรรค
ไตรมาส 3
รายงานไตรมาศ
3
ไมไดดําเนิน
กิจกรรม เนื่อง
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) ที่สง
ผลกระทบท้ังใน
ประเทศและตาง
ประเทศ
อยางกวางขวาง
ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังกลาว
ได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยได
ตัดงบประมาณ
การจัดกิจกรรม
ดวย

-

- จํานวนฐานขอมูลภูมิปญญาชาว
บาน (มวยโคราช)

ฐานขอมูล 1 2 200 ดําเนินโครงการยัง
ไมเสร็จสิ้นทุก
กิจกรรม (4 ครั้ง)

ไมมีปญหาและ
อุปสรรค
ไตรมาส 3

-
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

หากดําเนินการทุก
กิจกรรมแลวจะทํา
ใหเกิด 1 ฐาน
ขอมูล
รายงานไตร
มาส  3
รายงานไตรมาศ 3
ไมไดดําเนิน
กิจกรรม เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19) ที่สง
ผลกระทบท้ังใน
ประเทศและตาง
ประเทศ
อยางกวางขวาง
ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังกลาว
ได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยไดตัด
งบประมาณการ
จัดกิจกรรมดวย

รายงานไตรมาศ
3
ไมไดดําเนิน
กิจกรรม เนื่อง
จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) ที่สง
ผลกระทบท้ังใน
ประเทศและตาง
ประเทศ
อยางกวางขวาง
ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังกลาว
ได อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยได
ตัดงบประมาณ
การจัดกิจกรรม
ดวย
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : เทคโนธานี

เปาหมาย : จัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบการทําวิจัยเพื่อคนหาขอเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตรของเทคโนโลยีจาก ภูมิปญญาทองถิ่น เชน การใช
สมุนไพร การเกษตรชาวบาน Best Local Practices และจัดทําเปนฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นภาคอีสาน

- ระดับความสําเร็จของการสง
เสริมภูมิปญญาการใชประโยชน
จากทรัพยากรพืชในทองถิ่น ใน
เขตนครชัยบุรินทรสนองพระราช
ดําริ อพ.สธ.

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1มีการ
ประชาสัมพันธ
หลักสูตร
การอบรมการให
บริการอบรมสัม
นาตางๆไปยัง
หนวยงานท้ังภาค
รัฐและเอกชน ไตร
มาสที่2 จัดอบรม
หลัก อพ.สธ. ทั้ง
งานสวน
พฤษศาสตร
โรงเรียนและ
อบรมฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ไตรมาสที่3 มีการ
จางงานโควิด
2019 ใหสํารวจ
ความหลากหลาย
ของทรัพยากรทอง
ถิ่น จํานวน 40
อบต.
ไตรมาสที่ 4
ดําเนินการสงเสริม
ภูปญญาการใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรพืชทอง
ถิ่น ตามแผนที่
กําหนดคางไว
กอนสถานะการณ
โควิด 2019 เดือน
เมษายน

แผนงาน : 4.2.1 การผสมผสานวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางลงตัว (NE culture integration with
harmonization)

งาน/โครงการ : 0401018 - โครงการสงเสริมภูมิปญญาการใชประโยชนจากทรัพยากรพืชในทองถิ่นในเขตนครชัยบุรินทร สนองพระราช
ดําริ อพ.สธ.

หนวยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- *มทส. มีอัตลักษณที่โดดเดน
และชัดเจน

รอยละ 100 200 200 ประชาชนรับรู
ภารกิจของศูนย
อพ.สธ อยุระหวาง
รวบรวมขอมูล
สรางอัตลักษณที่
ชัดเจน

- จํานวนประชาชนที่ไดรับการสง
เสริมภูมิปญญาการใชประโยชน
จากทรัพยากรพืชในทองถิ่น ใน
เขตนครชัยบุรินทรสนองพระราช
ดําริ อพ.สธ.

คน 1,000 1,019 101.9 ไตรมาสที่ 1
กิจกรรมศึกษาดู
งาน และเขารวม
อบรมสัมนา
1. โรงเรียนลือคํา
หาญ จํานวน 35
คน
2. สภานักศึกษา
จํานวน 50 คน
3. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
จํานวน 12 คน
4. เทศบาลลาดบัว
ขาว จํานวน 50
คน
มรภ เพชรบุรี  32
มรภ นครสวรรค
50
การฝกอบรมปฎิ
บัติงานสวนพฤกษ
ศาสตร 5 องค 86
3 สาร 16
รร กวางโจน160
อบต นางบวช 90
อบต คลองใหญ
100
ไตรมาสที่ 2
1.รร บานทุงหวา
วจังหวัดระนอง
34 คน
2.โครงการคาย
english
mathcamp 20
คน
3.อบตโคกขาม
100คน
4.โครงการ YCK
Inspire Youth
Council Korat
Inspire 25 คน
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ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

5.คณะวิทยา
ศาสตรทั่วประเทศ
35คน
6.รรเหลาใหญนา
ขา 90 คน

ไตรมาสที่ 3 ติด
สถานะการณ โค
วิด 2019

ไตรมาสที่ 4
1.โครงการฝก
อบรมปฏิบัติการส
วนพฤษศาสตร
โรงเรียน 34 คน

- จํานวนเงินรายไดจากการจัด
อบรมการพัฒนาตอยอดองค
ความรูภูมิปญญาการใชประโยชน
จากทรัพยากรพืชในทองถิ่น

ลานบาท 2 1.34 66.78 ไตรมาสที่ 1
1.คาศึกษาดูงาน
10050 บาท
2.คาท่ีพัก 34450
บาท
3.คาเชาหัอ
งประชุม 13500
บาท
4.คาเชาสถานท่ี
6000 บาท
5.คาขายพันธุ
ไม21280 บาท
6.คาอาหารเนื้อ
เยื่อ 1350+5980
บาท
7.คาชาสมุนไพร
24800
8.ผลผลิต
เกษตร  บาท
9.ผาไหมหยาดปา
34750 บาท
10.จัดอบรม
อพสธ. 13000
บาท

ไตรมาสที่ 2
1.คาศึกษาดูงาน
37880 บาท
2.คาท่ีพัก 54150
บาท
3.คาเชาหัอ

สถานนะการณ
โรคระบาดทําให
ยอดผูสนใจเขามา
ใชบริการและซื้อ
สินคาลดลง
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งประชุม 2500
บาท
4.คาเชาสถานท่ี 0
บาท
5.คาขายพันธุ
ไม13730 บาท
6.คาอาหารเนื้อ
เยื่อ 16000 บาท
7.คาชาสมุนไพร
31870 บาท
8.ผลผลิตเกษตร
5310 บาท
9.ผาไหมหยาดปา
55750 บาท
10.จัดอบรม
อพสธ. 267800
บาท

ไตรมาสที่3 -ไมมี
กิจกรรมสรางราย
ได

ไตรมาสที่ 4
1.คาศึกษาดูงาน
31,160 บาท
2.คาท่ีพัก 5,450
บาท
3.คาเชาหัอ
งประชุม 8,000
บาท
4.คาเชาสถานท่ี
6,000 บาท
5.คาขายพันธุ
ไม26,645 บาท
6.คาอาหารเนื้อ
เยื่อ  0บาท
7.คาชาสมุนไพร
20,120 บาท
8.ผลผลิตเกษตร 0
บาท
9.ผาไหมหยาดปา
25850 บาท
10. พัฒนาครูพ่ี
เลี้ยง งานสวน
พฤษศาสตร
โรงเรียน 480,000
บาท
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- รอยละของประชาชนที่ไดรับ
การสงเสริมภูมิปญญาการใช
ประโยชนจากทรัพยากรพืชใน
ทองถิ่น ในเขตนครชัยบุรินทร
สนองพระราชดําริ อพ.สธ.

รอยละ 75 80 106.67 สรุปผลประเมิน
จากผูเขาศึกษาดู
งาน ซึ่งจะสรุปผล
ในไตรมาสที่ 4
ชวงไตรมาสที่ 3
ติดสถานการณโค
วิด 2019

ชวงไตรมาสที่ 1
หนวยงานสวน
ใหญยังไมมีงบ
ประมาณ จึงทํา
ใหมีหนวยงานเขา
รับบริการของ
ศูนย อพ.สธ.
นอย

เพ่ิมการประชา
สัมพันธและ
กลยุทธใหไดตาม
เปาหมาย
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : เทคโนธานี

เปาหมาย : สนับสนุนให NE Cultural Museum มีภารกิจในการสรางระบบเครือขายกับหนวยงาน สถานท่ี พิพิธภัณฑทั้งภาครัฐและเอกชน
เพ่ือรวมกันอนุรักษ จัดแสดง และสรางความตระหนัก ในอัตลักษณของความเปนภูมิภาค

- ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
ศักยภาพการทองเที่ยวภูมิปญญา
วัฒนธรรมทองถิ่นอีสาน

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่1 ดําเนิ
การเขียนแผน
โครงการ
ไตรมาสที่ 2อยู
ระหวางประชา
สัมพันธและเริ่ม
ดําเนินการ

เนื่องจากมีการ
ระบาดของโรคโค
วิด-19จึงตองปด
การใหบริการ
เยี่ยมชมอุทยาน
การเรียนรูสิรินธร
ในไตรมาสที่ 3 สง
ผลใหผลการ
ดําเนินโครงการ
ไมเปนไปตาม
แผนที่ตั้งไว

- จํานวนผูเขารวมกิจกรรมท่ีไดรับ
การสงเสริมศักยภาพการทองเที่ยว
ภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่นอีสาน

เครือขาย 50 51 102 ไตรมาส 1
1. วันที่ 8 ตุลาคม
2562 ร.ร.กุดตุม
สามัคคีวิทยา
ชัยภูมิ อ.2-ป.6
จํานวนผูเขารวม
200 คน
2. วันที่ 10
ตุลาคม 2562 ร.ร.
บานบุวังหวา
นครราชสีมา
ป.1-6 จํานวนผู
เขารวม 114 คน
3. วันที่ 18
ตุลาคม 2562 ร.ร.
อนุบาลแสงไทย
นครราชสีมา
อ.1-3 จํานวนผู
เขารวม 50 คน
4. วันที่ 14
พฤศจิกายน 2562
ร.ร.เมือง

เนื่องจาก
สถาการณการแพ
ระบาดของไวรัส
โคโรนา (COVID-
19)จึงทําใหไม
สามารถดําเนิน
งานไดอยางเต็มท่ี
สงผลทําใหผลการ
ดําเนินงานไมตรง
ตามเปา

จัดเตรียมพื้นที่ให
เหมาะสมกับการ
ใหบริการ
แบบNew
normal

แผนงาน : 4.2.1 การผสมผสานวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางลงตัว (NE culture integration with
harmonization)

งาน/โครงการ : 0401017 - โครงการสงเสริมศักยภาพการทองเที่ยวภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่นอีสาน
หนวยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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นครราชสีมา ป.2
จํานวนผูเขารวม
280 คน
5. วันที่ 15
พฤศจิกายน 2562
ร.ร.กลาโหมราช
เสนา 2 สุรินทร
ป.1-6 จํานวนผู
เขารวม 139 คน
6. วันที่ 18
พฤศจิกายน 2562
ร.ร.อนุบาลแสน
สนุก นครราชสีมา
ป.1 จํานวนผูเขา
รวม 104 คน
7. วันที่ 20
พฤศจิกายน 2562
ร.ร.บานโตนด
นครราชสีมา
ป.1-6 จํานวนผู
เขารวม 124 คน
8. วันที่ 21
พฤศจิกายน 2562
ร.ร.สาธิตมหา
วิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา
นครราชสีมา อ.2
จํานวนผูเขารวม
84 คน
9. วันที่ 22
พฤศจิกายน 2562
ร.ร.ชุมชนบาน
ซาด สุรินทร อ.2-
ป.6 จํานวนผูเขา
รวม 299 คน
10. วันที่ 22
พฤศจิกายน
2562  ร.ร.วัดบาน
ลํา สิงหบุรีอ.1-ม
.3 จํานวนผูเขา
รวม 115 คน
11. วันที่ 6
ธันวาคม
2562  ร.ร.เมือง
สุรินทร สุรินทร
อ.2-ป.6 จํานวนผู
เขารวม 225 คน
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12. วันที่ 11
ธันวาคม 2562
ร.ร.กมลลักษณ
บุรีรัมย ป.3
จํานวนผูเขารวม
121 คน
13. วันที่ 12
ธันวาคม 2562
ร.ร.เทพศิรินทร
กทม. ม.4 จํานวน
ผูเขารวม 74 คน
14. วันที่ 13
ธันวาคม
2562  ร.ร.วัดบาน
ดอนเต็ง
นครราชสีมา อ.2-
ป.6 จํานวนผูเขา
รวม 50 คน
15. วันที่ 18
ธันวาคม 2562
ร.ร.บานหนองหัว
แรด นครราชสีมา
ป.1-3 จํานวนผู
เขารวม 484 คน

ไตรมาส 2
1. วันที่ 3 - 5
มกราคม 2563
ร.ร.เบ็ญจะมะ
มหาราช จํานวนผู
เขารวม 62  คน
2. วันที่ 8 - 10
มกราคม 2563
ร.ร.สันติราษฎร
วิทยาลัย จํานวนผู
เขารวม 59  คน
3. วันที่ 12 - 13
มกราคม 2563
ร.ร.ภูเขียว จํานวน
ผูเขารวม 72  คน
4. วันที่ 13
มกราคม 2563
ร.ร.อุบลรัตนราช
กัญญาราช
วิทยาลัย
นครราชสีมา
จํานวนผูเขารวม
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77  คน
5. วันที่ 14 - 15
มกราคม 2563
ร.ร.แกงครอวิทยา
จํานวนผูเขารวม
143  คน
6. วันที่ 16 - 18
มกราคม 2563
ร.ร.ศรีสะเกษ
วิทยาลัย จํานวนผู
เขารวม 73  คน
7. วันที่ 18 - 20
มกราคม 2563
ร.ร.สตรีวัดอัปสร
จํานวนผูเขารวม
56  คน
8. วันที่ 20 - 22
มกราคม 2563
ร.ร.สุรธรรมพิทักษ
จํานวนผูเขารวม
72  คน
9. วันที่ 24 - 26
มกราคม 2563
ร.ร.สตรีสิริเกศ
จํานวนผูเขารวม
115  คน
10. วันที่ 25 - 27
มกราคม 2563
ร.ร.
ประสาทวิทยาคาร
จํานวนผูเขารวม
123  คน
11. วันที่ 1 - 3
กุมภาพันธ 2563
ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี
จํานวนผูเขารวม
45  คน
12. วันที่ 1
กุมภาพันธ
2563  ร.ร.เมือง
พลพิทยาคม
จํานวนผูเขารวม
66  คน
13. วันที่ 5 - 7
กุมภาพันธ 2563
ร.ร.บุรีรัมย
พิทยาคม จํานวน
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ผูเขารวม
106  คน
14. วันที่ 5 - 7
กุมภาพันธ 2563
ร.ร.กาฬสินธุ
พิทยาสรรพ
จํานวนผูเขารวม
30  คน
15. วันที่ 11 - 14
กุมภาพันธ 2563
ร.ร.สตรีชัยภูมิ
จํานวนผูเขารวม
88  คน
16. วันที่ 12
กุมภาพันธ
2563  ร.ร.ดานขุน
ทด จํานวนผูเขา
รวม 28  คน
17. วันที่ 26 - 28
กุมภาพันธ 2563
ร.ร.นวมินทราชินู
ทิศ บดินทรเดชา
จํานวนผูเขารวม
51  คน
18. วันที่ 27 - 28
กุมภาพันธ 2563
ร.ร.ราชสีมา
วิทยาลัย จํานวนผู
เขารวม 72  คน

ไตรมาส4

1.ร.ร.ปากชอง วัน
ที่  1 - 2 ส.ค.63
จํานวน 89 คน
2.ร.ร.สุรนารี
วิทยา2 วันท่ี 10 -
11 ส.ค.63
จํานวน 85 คน
3.ร.ร.เมืองพล
พิทยาคม วันที่ 14
- 15 เเละ 21 -
22 ส.ค. 63
จํานวน 129 คน
4.ร.ร.เมืืองพล
พิทยาคม วันที่
23241 จํานวน
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62 คน
5.ร.ร.อุบลรัตนฯ
วันท่ี 23242
จํานวน 33 คน
6.ร.ร.อุบลรัตนฯ
วันท่ี 23243
จํานวน 48 คน
7.ร.ร.มหิศราธิบดี
วันท่ี 26 - 27
ส.ค.63 จํานวน
28 คน
8.ร.ร.มหิศราธิบดี
วันท่ี 26 - 28
ส.ค.63 จํานวน
58 คน
9.ร.ร.เขื่องใน
พิทยาคม วันที่ 29
- 30 ส.ค. 63
จํานวน 27 คน
10.ร.ร.อุบลรัตนฯ
วันท่ี 1 - 2 ก.ย.63
จํานวน 83 คน
11.ร.ร.มหิศรา
ธิบดี วันท่ี 2 - 3
ก.ย.63 จํานวน
135 คน
12.ร.ร.ชัยภูมิภักดี
ชุมพล วันที่ 9 -
11 ก.ย.63
จํานวน 89 คน
13.ร.ร.แกงครอ
วิทยา วันที่ 10 -
12 ก.ย.63
จํานวน 70 คน
14.ร.ร.นางรอง
วันท่ี 17 - 18
ก.ย.63 จํานวน
31 คน
15.ร.ร.พิมาย
วิทยา วันที่ 18 -
21 ก.ย.63
จํานวน 30 คน
16.ร.ร.สังขะ วันที่
21 - 23 ก.ย.63
จํานวน 130 คน
17.ร.ร.ชัยภูมิภักดี
ชุมพล วันที่ 23 -
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26 ก.ย.63
จํานวน 165 คน
18.ร.ร.ชัยภูมิภักดี
ชุมพล วันที่ 24 -
26 ก.ย.63
จํานวน 90 คน

- จํานวนเงินรายไดจากการใหความ
รูและฝกทักษะดานอัตลักษณทอง
ถิ่นแกผูนําชุมชน

ลานบาท 0.5 0.81 161.1 ไตรมาส 1
รายรับจัดกิจกรรม
คายภูมิปญญา
ทองถิ่นบูรณาการ
ดวยวิทยาศาสตร
แกร.ร.สาธิต
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ฝาย
มัธยม (ศึกษา
ศาสตร) ม.1วันที่
23-24 ธันวาม
2562 จํานวน
111 คน

ไตรมาส 2
รายรับจัดกิจกรรม
คายภูมิปญญา
ทองถิ่นบูรณาการ
ดวยวิทยาศาสตร
ภายใตกิจกรรม 2
โครงการดังนี้
1. โครงการ
มหาวิทยาลัยเด็ก
ครั้งที่ 11 และ 12
วันท่ี 11 มกราคม
และ 17-18
มกราคม 2563 มี
จํานวนผูเขารวม
240 คน
2.โครงการการ
ประกวดโครงงาน
ของนักวิทยา
ศาสตรรุนเยาว วัน
ที่ 16-17 มกราคม
2563 มีจํานวนผู
เขารวม 250 คน

- จํานวนครั้งการนําวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการความรูของทองถิ่น

ครั้ง 8 8 100 ไตรมาสที่ 1
1. จัดกิจกรรมคาย
การจัดการ
ภูมิปญญาทองถิ่น
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ดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโนยี
   - วันท่ี 13 ธ.ค.
62 จํานวน 72
คน  (เทคโนโลยี
โบราณกับนวัต
กรรมสมัยใหม)
   - วันท่ี 20 ธ.ค.
62 จํานวน 140
คน   (การถนอม
อาหารจากพื้น
บานสูนวัตกรรม)
   - วันท่ี 23
ธ.ค.62 จํานวน
111 คน (มอง
ปจจุบันยอนหา
อดีตเพื่อจัดการ
ภูมิปญญาทองถิ่น)
ไตรมาสที่ 2
-วันที่ 17 ม.ค. 63
จํานวน 167 คน
(ภูมิปญญาชาว
บานดานแมลงกิน
ไดโปรตีนทาง
เลือก)
-วันที่ 23 ม.ค. 63
จํานวน 158 คน
(บั้งไฟกับ
เทคโนโลยีไทย
โบราณ)
-วันที่ 24 ม.ค. 63
จํานวน 74 คน
(ความเชื่อเรื่อง
แมลงกับวิถีชีวิต
คนไทยสมัย
โบราณ)
-วันที่ 6 ก.พ. 63
จํานวน 60 คน
(ภูมิปญญาทองถิ่น
กับการทําเกษตร
อินทรีย)
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- รอยละของผูเขารวมกิจกรรม
สามารถนําความรูไปใชประโยชนใน
การพัฒนาการทองเที่ยวภูมิปญญา
วัฒนธรรมทองถิ่นอีสาน

รอยละ 75 75 100 ผูรวมกิจกรรมได
รับความรูตรงตาม
วัฒนธรรมทองถิ่ง
ของตนเองซึ่ง
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
ชุมชนตนเองได
และจะสรุปผลใน
ไตรมาสที่ 4
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ผูรับผิดชอบ : เทคโนธานี

เปาหมาย : พัฒนาอุทยานการเรียนรูสิรินธร “เปนแหลงสะสมองคความรู” ในลักษณะ Interactive Science Museum เพื่อแสดงองคความ
รูทองถิ่นภูมิปญญาชาวบานท่ีอธิบายดาน STI

- ระดับความสําเร็จของการ
สนับสนุนการใชประโยชน
อุทยานการเรียนรูสิรินธรเพื่อ
ทองถิ่น

คะแนน 5 5 100 อุทยานการเรียนรูสิ
รินธรไดปรับปรุงการ
ใหบริการใหหลาก
หลายขึ้น เชนการดึง
เอาองคความรูจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นมา
สรางเปนกิจกรรม
ใหมเพื่อใหนักเรียนได
ใชหลักทางวิทยา
ศาสตรทดลองพิสูจน
องคความรูนั้นเพ่ือให
เขาใจ และอนุรักษ
ความรูจากภูมิปญญา
ใหยั่งยืนตอไป

เนื่องจากมีการ
ระบาดของโรคโค
วิด-19จึงตองปด
การใหบริการ
เยี่ยมชมอุทยาน
การเรียนรูสิรินธร
ในไตรมาสที่ 3
สงผลใหผลการ
ดําเนินโครงการ
ไมเปนไปตาม
แผนที่ตั้งไว

- จํานวนผูรับบริการอุทยาน
การเรียนรูสิรินธร

คน 20,000 17,949 89.74 ไตรมาสที่ 1
กลุมผูเขาเยี่ยมชม
สวนใหญ(97%) เปน
นักเรียนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง
1.วันอังคารที่ 1
ตุลาคม 2562
รร.บานทรัพยหวาย
ผูเขาเยี่ยมชม 54 คน
2.วันพฤหัสบดีที่ 3
ตุลาคม 2562
รร.บานหญาคา วทอ.
ผูเขาเยี่ยมชม 48 คน
3.วันศุกรที่ 4 ตุลาคม
2562 รร.ภูเขียว ผู
เขาเยี่ยมชม 45 คน
4.วันจันทรท่ี 7
ตุลาคม 2562
รร.เกียรติคุณวิทยา ผู

วิกฤต
โรคCovid19
ระบาดทําใหตอง
ปดใหบริการเพื่อ
ควบคุมการแพร
กระจายเช้ือโรค
ซึ่งมีผลกระทบ
ตอเปาหมายของ
โครงการนี้เรื่อง
จํานวนผูเขาใช
ประโยชนในพื้นที่
อุทยานการเรียน
รูสิรินธร ท่ีจะไม
เปนไปตามเปา
หมาย

เตรียมพื้นที่
แหลงเรียนรูให
เหมาะสมกับ
การเยี่ยมชม
แหลงเรียนรู
แบบNew
normal

แผนงาน : 4.1.1 การใชประโยชน “อุทยานการเรียนรูสิรินธร” เพ่ือทองถิ่น (local technology outlets)
งาน/โครงการ : 3501001 - โครงการสนับสนุนการใชประโยชนอุทยานการเรียนรูสิรินธรเพ่ือทองถิ่น
หนวยงาน : 4010000 - เทคโนธานี
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เขาเยี่ยมชม 75 คน
5.วันอังคารที่ 8
ตุลาคม 2562 รร.กุด
ตุมสามัคคีวิทยา ผู
เขาเยี่ยมชม 200 คน
6.วันพุธท่ี 9 ตุลาคม
2562 รร.เบญจคาม
วิทยา ผูเขาเยี่ยมชม
45 คน
7.วันพฤหัสบดีที่ 10
ตุลาคม 2562
รร.บานบุวังหวา ผู
เขาเยี่ยมชม 114 คน
8.วันพฤหัสบดีที่ 10
ตุลาคม 2562
รร.สมุทรสาครบูรณะ
ผูเขาเยี่ยมชม 96 คน
9.วันศุกรที่ 11
ตุลาคม 2562
รร.สมุทรสาครบูรณะ
ผูเขาเยี่ยมชม 96 คน
10.วันศุกรที่ 18
ตุลาคม 2562
รร.อนุบาลแสงไทย ผู
เขาเยี่ยมชม 50 คน
11.วันศุกรที่ 18
ตุลาคม 2562 สโมสร
โรตารี่โคราช ผูเขา
เยี่ยมชม 330 คน
12.วันจันทรที่ 28
ตุลาคม 2562
กิจกรรม Oneday
trip ผูเขาเยี่ยมชม 9
คน
13.วันจันทรที่ 29
ตุลาคม 2562
กิจกรรม Oneday
trip ผูเขาเยี่ยมชม 9
คน
14.วันจันทรที่ 30
ตุลาคม 2562
กิจกรรม Oneday
trip ผูเขาเยี่ยมชม 8
คน
15.วันพุธที่ 30
ตุลาคม 2562
รร.ปกธงชัยประชา
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นิรมิต ผูเขาเยี่ยมชม
30 คน
16.วันจันทรที่ 4
พฤศจิกายน 2562
รร.สารสาสนวิเทศ
นม. ผูเขาเยี่ยมชม
170 คน
17.วันอังคารท่ี 5
พฤศจิกายน 2562
รร.สารสาสนวิเทศ
นม. ผูเขาเยี่ยมชม
208 คน
18.วันพฤหัสบดีท่ี 7
พฤศจิกายน 2562
รร.สารสาสนวิเทศ
นม. ผูเขาเยี่ยมชม
210 คน
19.วันศุกรที่ 8
พฤศจิกายน 2562
รร.โพนงามพิทยาคาร
ผูเขาเยี่ยมชม 121
คน
20.วันพฤหัสบดีท่ี 14
พฤศจิกายน 2562
รร.เมืองนครราชสีมา
ผูเขาเยี่ยมชม 280
คน
21.วันศุกรที่ 15
พฤศจิกายน 2562
รร.กลาโหมราชเสนา
2 ผูเขาเยี่ยมชม 139
คน
22.วันจันทรที่ 18
พฤศจิกายน 2562
รร.อนุบาลแสนสนุก
ผูเขาเยี่ยมชม 104
คน
23.วันอังคารท่ี 19
พฤศจิกายน 2562
รร.อนุบาลแสนสนุก
ผูเขาเยี่ยมชม 92 คน
24.วันอังคารท่ี 19
พฤศจิกายน 2562
รร.คอนสวรรค ผูเขา
เยี่ยมชม 61 คน
25.วันพุธที่ 20
พฤศจิกายน 2562
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รร.บานโตนด ผูเขา
เยี่ยมชม 124 คน
26.วันพฤหัสบดีท่ี 21
พฤศจิกายน 2562
รร.สาธิตมหาวิทยา
ลัยราชภัฎ
นครราชสีมา ผูเขา
เยี่ยมชม 84 คน
27.วันศุกรที่ 22
พฤศจิกายน 2562
รร.ชุมชนบานซาด ผู
เขาเยี่ยมชม 299 คน
28.วันศุกรที่ 22
พฤศจิกายน 2562
รร.วัดบานลํา ผูเขา
เยี่ยมชม 115 คน
29.วันจันทรที่ 25
พฤศจิกายน 2562
รร.เมืองนครราชสีมา
ผูเขาเยี่ยมชม 315
คน
30.วันอังคารท่ี 26
พฤศจิกายน 2562
รร.บานสังขะ ผูเขา
เยี่ยมชม 308 คน
31.วันพฤหัสบดีท่ี 28
พฤศจิกายน 2562
รร.สามัคคีวิทยา ผู
เขาเยี่ยมชม 21 คน
32.วันพุธที่ 4
ธันวาคม 2562
รร.บานดอนแสนสุข
ผูเขาเยี่ยมชม 121
คน
33.วันพุธที่ 4
ธันวาคม 2562
รร.เกษตรอีสาน
สามัคคี ผูเขาเยี่ยมชม
120 คน
34.วันพฤหัสบดีท่ี 12
ธันวาคม 2562
รร.เทพศิรินทร ผูเขา
เยี่ยมชม 74 คน
35.วันศุกรที่ 13
ธันวาคม 2562
รร.นารีนุกูล  ผูเขา
เยี่ยมชม 78 คน
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36.วันศุกรที่ 13
ธันวาคม 2562
รร.วัดบานดอนเต็ง ผู
เขาเยี่ยมชม 50 คน
37.วันศุกรที่ 13
ธันวาคม 2562
รร.บานวัง ผูเขาเยี่ยม
ชม 65 คน
38.วันจันทรที่ 16
ธันวาคม 2562
รร.บานหนองหิน ผู
เขาเยี่ยมชม 118 คน
39.วันอังคารท่ี 17
ธันวาคม 2562
รร.สุขานารี ผูเขา
เยี่ยมชม 170 คน
40.วันอังคารท่ี 17
ธันวาคม 2562
รร.บานดอนชมพู
(สังฆ
ประชานุเคราะห) ผู
เขาเยี่ยมชม 91 คน
41.วันพุธที่ 18
ธันวาคม 2562 ศพ
ด.อบต.กระเบื้องใหญ
ผูเขาเยี่ยมชม 82 คน
42.วันพุธที่ 18
ธันวาคม 2562
รร.บานหนองหัวแรด
ผูเขาเยี่ยมชม 484
คน
43.วันพฤหัสบดีท่ี 19
ธันวาคม 2562
รร.โชคชัยพรมบุตลบ
ริหาร ผูเขาเยี่ยมชม
242 คน
44.วันพฤหัสบดีท่ี 19
ธันวาคม 2562
รร.สุขานารี ผูเขา
เยี่ยมชม 120 คน
45.วันศุกรที่ 20
ธันวาคม 2562
รร.พิทักษภูเบนทร ผู
เขาเยี่ยมชม 142 คน
46.วันศุกรที่ 20
ธันวาคม 2562
รร.อนุกูลนารี ผูเขา
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เยี่ยมชม 150 คน
47.วันศุกรที่ 20
ธันวาคม 2562
รร.บานละลมโพธิ์ ผู
เขาเยี่ยมชม 68 คน
48.วันจันทรที่ 23
ธันวาคม 2562
รร.บานศาลาสามัคคี
ผูเขาเยี่ยมชม 90 คน
49.วันจันทรที่ 23
ธันวาคม 2562
รร.อนุบาล
นครราชสีมา ผูเขา
เยี่ยมชม 39 คน
50.วันจันทรที่ 23
ธันวาคม 2562
รร.บานหนองแจง ผู
เขาเยี่ยมชม 28 คน
51.วันจันทรที่ 23
ธันวาคม 2562 รร.
บานตะโกบํารุง ผูเขา
เยี่ยมชม 121 คน
52.วันอังคารท่ี 24
ธันวาคม 2562
รร.เกียรติคุณวิทยา ผู
เขาเยี่ยมชม 256 คน
53.วันพุธที่ 25
ธันวาคม 2562
รร.สุขานารี 2 (หนอง
ขอน) ผูเขาเยี่ยมชม
69 คน
54.วันพุธที่ 25
ธันวาคม 2562 รร.
ชลประทานบานกอ
โจด ผูเขาเยี่ยมชม 59
คน
55.วันพฤหัสบดีท่ี 26
ธันวาคม 2562 รร.
บานหนองหัวแรด ผู
เขาเยี่ยมชม 276 คน
ไตรมาส 2
56. 8 มกราคม
2563 รร.โชคชัยพรม
บุตรบริหาร
         277 คน
57 10 มกราคม
2563 รร.เทเรซา
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อุปถัมภ 311คน
58 13 มกราคม
2563 รร.ภูเขียว
72คน
59 14 มกราคม
2563 รร.อนุบาล
ตลาดแค 51คน
60 14 มกราคม
2563 รร.พิทัก
ภูเบนทร 142คน
61 15 มกราคม
2563 รร.อนุบาล
นางรอง(สังขกฤษณ
        อนุสร) 230คน
62 17 มกราคม
2563 รร.พิทัก
ภูเบนทร 167คน
63 17 มกราคม
2563 รร.บานลําเชิง
ไกร 45คน
64 20 มกราคม
2563 รร.เซนตโยเซฟ
ศึกษา 172คน
65 21 มกราคม
2563 รร.เซนตโยเซฟ
ศึกษา 191คน
66 22 มกราคม
2563 รร.ภิทักษ
ภูเบนทร 156คน
67 23 มกราคม
2563 รร.จัตุรัส
วิทยาคาร 245คน
68 23 มกราคม
2563 รร.โชคชัย
สามัคคี 457คน
69 23 มกราคม
2563 รร.ปทุมเทพ
วิทยาคาร 158คน
70 24 มกราคม
2562 องคการ
บริหารสวนตําบล
มะคา (ศพด.อบ
ต.มะคา) 55คน
71 24 มกราคม
2563 รร.บําเหน็จ
ณรงควิทยาคาร 251
คน
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72 25 มกราคม
2563
รร.ประสาทวิทยาคาร
74คน
73 27 มกราคม
2563
รร.ประสาทวิทยาคาร
25คน
74 27 มกราคม
2563
รร.ประสาทวิทยาคาร
33คน
75 3 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนบาน
หนองไผ 113คน
76 4 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนบาน
ยางบออี 94คน
77 6 กุมภาพันธ
2563 สํานักงาน
กศน. จังหวัด
        นครราชสีมา
72คน
78 7 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียน
นางรองพิทยาคม
        276คน
79 7 กุมภาพันธ
2563 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
        ตําบลคลองไผ
48คน
80 7 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนบาน
หัวนาจระเขหนอง
       แปน 31คน
81 11 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนบาน
หนองไฮโคกสงา
        50คน
82 12 กุมภาพันธ
2563 กศน.หมวก
เหล็ก 43คน
83 12 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนวัด
บานงิ้ว 50คน
84 13 กุมภาพันธ
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2563 โรงเรียน
บานมะขาม
เฒา(เปรม
         ประชารัฐ
วิทยา) 41คน
85 14 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนจัตุรัส
วิทยานุกูล
        216คน
86 14 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนชุมชน
บานพนสวาง
         ดอนโมง
53คน
87 14 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนบาน
หลักรอย 158คน
88 18 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนบาน
ทุงแขวน 248คน
89 21 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนสุรวิ
วัฒน 26คน
90 24 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนชุมชน
บานติ้ว 132คน
91 24 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนบาน
วังกะทะ 118คน
92 24 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนราช
สีมาวิทยาลัย
        32คน
93 24 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนราช
สีมาวิทยาลัย
        32คน
94 25 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนเครือ
ขายตําบล
         หนองโดน
113คน
95 25 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนวารี
สวัสดิ์วิทยา
        40คน
96 25 กุมภาพันธ
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2563 อบต.วารีสวัสดิ์
71คน
97 26 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนราช
สีมาวิทยาลัย
        34คน
98 26 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนราช
สีมาวิทยาลัย 32คน
99 27 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนบาน
ทรงธรรม 51คน
100 27 กุมภาพันธ
2563 โรงเรียนราช
สีมาวิทยาลัย(Gifted)
70คน
101 28 กุมภาพันธ
2563 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กกอนวัยเรียน
เทศบาลตําบลมะคา
39คน
102 6 มีนาคม 2563
รร.บานพิชิคเชนทร
20คน
103 12 มีนาคม
2563 กศน.อําเภอ
มวกเหล็ก 43คน
104 บุคคลท่ัวไปเขา
ใชบริการ 1438 คน
บุคคลท่ัวไป 844
รร.บานซับหวาย 164
รร.บานหญาคา 184
รร.ภูเขียว 168
รร.เกียรติคุณวิทยา
(กิจกรรม SLP
stem) 248
รร.กุดตุมสามัคคี
วิทยา 548
รร.เบญจคามวิทยา
188
รร.บานบุวังหวา 436
รร.สมุทรสาครบูรณะ
(คายเยาวชนฯ มทส.)
384
รร.สมุทรสาครบูรณะ
(คายเยาวชนฯ มทส.)
86
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สถาบันวิจัยไมกลาย
เปนหิน 548
รร.อนุบาลแสงไทย
148
สโมสรโรตารี่ คุณ
หญิงโม-โคราช
1,320
กิจกรรม one day
trip 36
รร.ประชานิมิต
ปกธงชัย 112
รร.เดชอุดม 236
บุคคลท่ัวไป 336
รร.สารสาสนวิเทศ
นครราชสีมา 648
รร.สารสาสนวิเทศ
นครราชสีมา 832
รร.สารสาสนวิเทศ
นครราชสีมา 840
ศพด.ทศ.ตําบลบอ
ปลาทอง1 292
ศพด.ทศ.ตําบลบอ
ปลาทอง2 180
ศพด.อบต.สะแกราช
188
รร.โพนงามพิทยาคาร
464
รร.อางทองปทมโรจน
วิทยาคม 292
รร.เมืองนครราชสีมา
1,084
รร.กลาโหมราชเสนา
2 536
รร.อนุบาลแสนสนุก
360
รร.อนุบาลแสนสนุก
376
รร.คอนสวรรค 224
รร.บานโตนด 448
รร.สาธิตมหาวิทยา
ลัยราชภัฎนครราชสี
ตา 300
รร.ชุมชนบานซาก
1,196
รร.วัดบานลํา 472
รร.เมืองนครราชสีมา
1,184
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รร.บานสังขะ 996
รร.สามัคคีวิทยา 84
ศพด.เมตตาคุณเนอ
สเซอรี่ 60
รร.วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย
(พิษณุโลก) 400
บุคคลท่ัวไป 748
รร.บานดอนแสนสุข
464
รร.เกษตรอีสาน
สามัคคี 516
รร.สุรนารีวิทยา
2,120
รร.เมืองสุรินทร 852
รร.กมลลักษณ 468
รร.สาธิต
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ศึกษา
ศาสตร) 448
รร.เมืองสุรินทร
1,000
รร.เทพศิรินทร 296
รรเมืองสุรินทร 744
รร.วัดบานดอนเต็ง
236
รร.บานวัง
(สายอนุกูล) 256
รร.นารีนุกูล 312
รร.บานหนองหิน
472
รร.สุขานารี 624
รร.บานดอนชมพู
(สังฆ
ประชานุเคราะห)
188
ศพด.อบต.กระเบื้อง
ใหญ 196
รร.บุญณดาวิทยา
264
รร.ธารปราสาท 312
รร.บานหนองหัวแรด
1,500
รร.โชคชัยพรมบุตร
บริหาร 968
รร.สุขานารี 452
รร.พิทักษภูเบนทร
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572
รร.บานละลมโพธิ์
272
รร.อนุกูลนารี 600
รร.อนุบาล
นครราชสีมา 140
รร.บานหนองแจง
160
รร.ศาลาสามัคคี 368
รร.บานตะโกบํารุง
376
รร.สาธิต
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 416
รร.เกียรติคุณวิทยา
1,024
รร.สุขานารี(หนอง
ขอน) 276
รร.ชลประทานบาน
กอโจด 236
รร.บานหนองหัวแรด
1,784
บุคคลท่ัวไป 2568
รร.โชคชัยพรมบุตร
บริหาร 1,108
รร.เทเรซาอุปถัมภ
1,244
รร.ภูเขียว 288
รร.อนุบาลตลาดแค
204
รร.พิทักภูเบนทร
568
รร.อนุบาลนางรอง
(สังขกฤษณอนุสร)
920
รร.พิทักภูเบนทร
668
รร.บานลําเชิงไกร
180
รร.เซนตโยเซฟศึกษา
688
รร.เซนตโยเซฟศึกษา
764
รร.ภิทักษภูเบนทร
624
รร.จัตุรัสวิทยาคาร
980
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รร.โชคชัยสามัคคี
1,828
รร.ปทุมเทพ
วิทยาคาร 632
องคการบริหารสวน
ตําบลมะคา (ศพด.
อบต.มะคา) 220
รร.บําเหน็จณรงค
วิทยาคาร 1,004
รร.ประสาทวิทยาคาร
296
รร.ประสาทวิทยาคาร
100
รร.ประสาทวิทยาคาร
132
บุคคลท่ัวไป 240
โรงเรียนบานหนองไผ
452
โรงเรียนบานยางบออี
376
สํานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา
288
โรงเรียนนางรอง
พิทยาคม 1,104
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลคลอง
ไผ 192
โรงเรียนบานหัวนา
จระเขหนองแปน
124
โรงเรียนบานหนองไฮ
โคกสงา 200
กศน.หมวกเหล็ก
172
โรงเรียนวัดบานงิ้ว
200
โรงเรียนบานมะขาม
เฒา(เปรมประชารัฐ
วิทยา) 164
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุ
กูล 864
โรงเรียนชุมชนบานพ
นสวางดอนโมง 212
โรงเรียนบานหลัก
รอย 632
โรงเรียนบานทุงแขวน
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992
โรงเรียนสุรวิวัฒน
104
โรงเรียนชุมชนบาน
ติ้ว 528
โรงเรียนบานวังกะทะ
472
โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย 128
โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย 128
โรงเรียนเครือขาย
ตําบลหนองโดน 452
โรงเรียนวารีสวัสดิ์
วิทยา 160
อบต.วารีสวัสดิ์ 284
โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย 136
โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย 128
โรงเรียนบานทรง
ธรรม 204
โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย(Gifted)
280
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กอนวัยเรียนเทศบาล
ตําบลมะคา 156
บุคคลท่ัวไป 160
รร.บานพิชิคเชนทร
1,200
กศน.อําเภอ
มวกเหล็ก 172
บุคคลท่ัวไป 100
บุคคลท่ัวไป 40
ศพด.ตําบลไทย
สามัคคี 336
ศพด.โรงเรียนบานบุ
ไผ 172
บุคคลท่ัวไป 68
โรงเรียนหนองกุงหวย
เสียววิทยา 500
อบต.หนองบัวศาลา
512
อบต.หนองบัวศาลา
600
ศพด.ตําบลโคกสูง
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560
บุคคลท่ั่ัวไป 40
อบต.หมื่นไวย 904
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสุรนารี 168
สํานักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร 184
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานแสนสุข สันติสุข
88
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หวยแถลง 56
กศน.อําเภอ โชคชัย
880
บุคคลท่ัวไป 64
รร.สาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 332
ศูยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคลองแค 76
รร.สาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 360
คณะผูเขารับการ
พัฒนากอดํารง
ตําแหนงรองผูอํานวย
การโรงเรียน 128
รร.สาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 340
ศูนยพััฒนาเด็กเล็ก
วัดหนองหัวเเรต 172
บุคคลท่ัวไป 76
ศูนยพัฒนาเด็็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนอง
ไขนํ้า 192
รร.ชองแมววิทยาคม
1396
ศูนยพัฒนาเด็กเล็็ก
อบต.หันโจด 140
รร.สังขะ 280
บุคคลท่ัวไป 28
บุคคลท่ัวไป 25
บุคคลท่ัวไป 10
ศพด.ตําบลไทย
สามัคคี 84
ศพด.โรงเรียนบานบุ
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ไผ 43
บุคคลท่ัวไป 17
โรงเรียนหนองกุงหวย
เสียววิทยา 125
อบต.หนองบัวศาลา
128
อบต.หนองบัวศาลา
150
ศพด.ตําบลโคกสูง
140
บุคคลท่ั่ัวไป 10
อบต.หมื่นไวย 226
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสุรนารี 42
สํานักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร 46
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานแสนสุข สันติสุข
22
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หวยแถลง 14
กศน.อําเภอ โชคชัย
220
บุคคลท่ัวไป 16
รร.สาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 83
ศูยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคลองแค 19
รร.สาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 90
คณะผูเขารับการ
พัฒนากอดํารง
ตําแหนงรองผูอํานวย
การโรงเรียน 32
รร.สาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 85
ศูนยพััฒนาเด็กเล็ก
วัดหนองหัวเเรต 43
บุคคลท่ัวไป 19
ศูนยพัฒนาเด็็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนอง
ไขนํ้า 48
รร.ชองแมววิทยาคม
349
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็็ก
อบต.หันโจด 35
รร.สังขะ 70
บุคคลท่ัวไป 7

- รอยละของผูรับบริการ
อุทยานการเรียนรูสิรินธรนํา
ความรูไปใชประโยชน

รอยละ 75 75 100 เนื้อหาและหลักสูตร
ที่ใชบรรยายใหความ
รูภายในอุทยานการ
เรียนรูสิรินธรยึดตาม
หลักสูตรแกนกลาง
ของกระทรวง
ศึกษาธิการจึงทําให
นักเรียนสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใช
ประกอบกับความรู
ในหองเรียนได
จะสรุปผลในไตรมาส
ที่ 4

- จํานวนเงินรายไดจาการให
บริการอุทยานการเรียนรูสิ
รินธร

ลานบาท 0.8 1.09 135.75 รายไดจากกิจกรรม
workshop และ
เยี่ยมชมอุทยานการ
เรียนรูสิรินธร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

เปาหมาย : สรางระบบสํารวจระดับความสุข/ ระบบ Healthy ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการวิเคราะหวิธีการ เพื่อการปรับปรุงใหมหาวิทยาลัย
สามารถบริหารระดับความสุข และระดับ Healthiness ไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ระดับความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธและ
สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
แกหนวยงานภายนอก

คะแนน 5 5 100 1. ชมรมกอลฟ
จัดการแขงขัน
กอลฟการกุศล
SUT OPEN 2020
เม่ือวันที่ 16
กุมภาพันธ 2563
2. ชมรม
โบวล่ิง  จัดการ
แขงขันโบวลิ่ง เมื่อ
วันท่ี 29
กุมภาพันธ 2562
3. ชมรมสนุกเกอร
จัดการแขงขัน
ประลองฝมือ เม่ือ
วันท่ี 14 มีนาคา
2563
4. ชมรม
วอลเลยบอล
จัดการแขงขันวอ
ลเลยบอลภายใน
ระหวางวันที่
19-27 มิถุนายน
2563
5. ชมรม
แบดมินตัน จัด
โครงการพัฒนา
ทักษะแบดมินตัน
6. ชมรมแมบาน
พอบาน จัดทํา
หนากากผาแจก
บุคลากร
มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาล มทส.
จํานวน 3,000 ชิ้น

เกิดสถานการณ
โรคระบาดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ทํา
ใหไมไดมีการจัด
กิจกรรมดานกีฬา
ทุกชนิด

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002090 - งานพัฒนาการเช่ือมความสัมพันธและสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
หนวยงาน : 0021300 - สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

7. ชมรมจักรยาน
เขารวมการแขงขัน
จักรยานทางเรียบ
เม่ือวันที่ 12
มกราคม 2563 ณ
อําเภอปากชอง
8. โครงการ
"มทส. บริการ
อาหารมื้อเที่ยงแก
ชุมชน" ระหวาง
วันท่ี 11-15
พฤษภาคม 2563
9. กิจกรรมกีฬาสู
ภัยโควิด 19 (STC
COVID-19
SPORT) ตั้งแตวัน
ที่ 15 กรกฎาคม
2563 ถึงวันท่ี 31
สิงหาคม 2563
จํานวน 8 ชนิด
กีฬา 1) กรีฑา (วิ่ง
เก็บระยะ)  2)
เปตอง  3)
จักรยาน  4)
แบดมินตัน  5)
บาสเกตบอล  6)
วอลเลยบอล  7)
ฟุตบอล  8)
เทนนิส
10. จัดกิจกรรม
เพื่อสังคม
-โครงการพออยู
พอกิน พอดี พอ
เพียง ณ อพ.สธ.
คลองไผ วันท่ี 18
กรกฎาคม 2563
11. จัดกิจกรรม
โครงการ
มทส.สรางคน คน
สรางปา สูอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ
เม่ือวันที่ 12
กันยายน 2563
12. ชมรม
ธรรมชาติและส่ิง
แวดลอม จัด
โครงการ "ทอง
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ธรรมชาติ สัมผัส
วิถีชาวบาน ลุมแม
นํ้าประแส"
ระหวางวันที่
22-23 สิงหาคม
2563
13. ชมรมเปตอง
รวมการแขงขัน
รายการ "เปต
องชมรมเปต
องโชคชัยสามัคคี
แดผูมีพระคุณ
ผอ.โกเมศ ปาทูรย
ปาตอง" เมื่อวันท่ี
5 กันยายน 2563
14. ชมรมเปตอง
รวมการแขงขัน
รายการ
"ไปรษณียเขต 3
โอเพน ครั้งที่
1/2563" เมื่อวันที่
26 กันยายน
2563
15. ชมรม
บาสเกตบอล
จัดการแขงขัน
บาสเกตบอล
บุคลากรเชื่อม
สัมพันธระหวาง
สถาบันและหนวย
งานภายนอก เมื่อ
วันท่ี 19-20
กันยายน 2563

- จํานวนการประชุมคณะกรรมการ
สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อ
พิจารณาการจัดกิจกรรมแบบรวม
บริการประสานภารกิจ

ครั้ง 6 15 250 ประชุมคณะ
กรรมการสโมสร
เทคโนโลยีสุรนารี
9 ครั้ง
1. ครั้งท่ี 1/2562
วันท่ี 4 ตุลาคม
2562
2. ครั้งท่ี 2/2562
วันท่ี 17 ตุลาคม
2562
3. ครั้งท่ี 3/2563
วันท่ี 19
พฤศจิกายน 2562
4. พิเศษครั้งที่ 1

เกิดสถานการณ
การระบาดของโค
วิด-19
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เดือนธันวาคม
2562
5. ครั้งท่ี 1/2563
วันท่ี 10 มกราคม
2563
6. ครั้งท่ี 2/2563
วันท่ี  25
กุมภาพันธ 2563
7. ครั้งท่ี 3/2563
วันท่ี 16 มีนาคม
2563
8. ครั้งท่ี 4/2563
วันท่ี 23 มิถุนายน
2563
9. ครั้งท่ี 5/2563
วันท่ี 7 สิงหาคม
2563
10. พิเศษครั้งที่ 2
เดือนสิงหาคม
2563
11. ครั้งที่
6/2563 วันที่ 5
ตุลาคม 2563  

- รอยละการจัดกิจกรรมเช่ือมความ
สัมพันธระหวางหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

รอยละ 100 125 125 1. ชมรมสนุกเกอร
จัดการแขงขัน
ประลองฝมือ เม่ือ
วันท่ี 14 มีนาคม
2563
2. ชมรม
วอลเลยบอล
จัดการแขงขันวอ
ลเลยบอลภายใน
ระหวางวันที่
19-27 มิถุนายน
2563
3. ชมรม
แบดมินตัน จัด
โครงการพัฒนา
ทักษะแบดมินตัน
4. ชมรมแมบาน
พอบาน จัดทํา
หนากากผาแจก
บุคลากร
มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาล มทส.
จํานวน 3,000 ชิ้น
5. กิจกรรมกีฬาสู
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ภัยโควิด 19 (STC
COVID-19
SPORT) ตั้งแตวัน
ที่ 15 กรกฎาคม
2563 ถึงวันท่ี 31
สิงหาคม 2563
จํานวน 8 ชนิด
กีฬา 1) กรีฑา (วิ่ง
เก็บระยะ)  2)
เปตอง  3)
จักรยาน  4)
แบดมินตัน  5)
บาสเกตบอล  6)
วอลเลยบอล  7)
ฟุตบอล  8)
เทนนิส
6. จัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม -โครงการ
พออยู พอกิน พอ
ดี พอเพียง ณ
อพ.สธ. คลองไผ
วันท่ี 18
กรกฎาคม 2563
7. จัดกิจกรรม
โครงการ
มทส.สรางคน คน
สรางปา สูอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ
เม่ือวันที่ 12
กันยายน 2563
8. ชมรมธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จัดโครงการ "ทอง
ธรรมชาติ สัมผัส
วิถีชาวบาน ลุมแม
นํ้าประแส"
ระหวางวันที่
22-23 สิงหาคม
2563
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- รอยละการเขารวมกิจกรรมสราง
ความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย

รอยละ 100 75 75 ดําเนินการ
โครงการ “มทส.
บริการอาหารมื้อ
เท่ียงแกชุมชน”
ขึ้นระหวางวันท่ี
11-15 พฤษภาคม
2563 ณ บริเวณ
ประตู 4

- รอยละการจัดกิจกรรมฝกทักษะ
ดานตางๆ

รอยละ 100 50 50 ไมมีการดําเนิน
การเนื่องจาก
สถานการณโรค
ระบาดเช้ือโค
วิด-19
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : พัฒนาระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยที่สงเสริมสุขภาพ

- ระดับความสําเร็จของการให
บริการดานภูมิทัศน

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่1-
ดําเนินการจัดทํา
แผนปฎิบัติงาน
ประจําปแลวเสร็จ
และ ดําเนินการ
จัดซื้อจัดหาเพื่อ
การปฏิบัติงานภูมิ
ทัศน ในวงเงิน
746,622 บาท คง
เหลือรายการจัด
ซื้อตามแผนในไตร
มาสท่ี 2และไตร
มาสท่ี 3
ไตรมาสที่ 2 -
ดําเนินการจัดซื้อ
จัดหาตามแผน
งานเรียบรอยแลว
/ ปรับปรุงภูมิ
ทัศนตามแผน /
ตรวจสอบคุณภาพ
งานผูรับจาง(เฉลี่ย
86.82%)โดยจัด
แบบประเมินผล
งานเสนอคณะ
กรรมการตรวจรับ
ประจําทุกเดือน
ไตรมาสที่ 3 -
ดําเนินการจัดซื้อ
จัดหาตามแผน
งานรอยละ  85/
ปรับปรุงภูมิทัศน
ตามแผน / ตรวจ
สอบคุณภาพงานผู
รับจาง(เฉลี่ย
85.28%)โดยจัด

การเกิดภัย
ธรรมชาติจากลม
พายุ สรางความ
เสียหายกับพื้นที่
ภูมิทัศนกระทบ
การแผนการ
ปฏิบัติงาน เนื่อง
จากตองปรับแผน
รองรับความเสีย
หาย

แผนงาน : 5.2.1 การสรางระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (System for green university)
งาน/โครงการ : 2101058 - งานพัฒนาการบริการดานภูมิทัศน
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

แบบประเมินผล
งานเสนอคณะ
กรรมการตรวจรับ
ประจําทุกเดือน
ไตรมาสที่ 4 -
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจําปแลวเสร็จ
รอยละ 99.20  มี
ระดับความพึงพอ
ใจอยูในระดับพอ
ใจมาก(4.23)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนสารบรรณและนิติการ

เปาหมาย : พัฒนาระบบรวมบริการประสานภารกิจ ในการมอบหมายงานใหกับบุคลากร โดยมอบหมายงานผานทาง Matrix Assignment
และใชระบบนี้อยางจริงจังผานทาง Project-Based Management

- ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการดานสารบรรณและนิติการ

คะแนน 5 5 100 - มีการเชิญ
ประชุมหัวหนา
งานสวน
สารบรรณและนิติ
การ เพื่อหารือ
เรื่องการทบทวน
และจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน
ประจําป
2563  ในวัน
จันทรที่ 23
ธันวาคม 2562
เวลา 10.00 น. ณ
หองประชุมสวน
สารบรรณและนิติ
การ
- มีการสัมมนา
สวนสารบรรณ
และนิติการ
ประจําปงบ
ประมาณ 2563
ในวันที่ 31
มกราคม 2563 ณ
หองสารนิทัศน
อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
- ในการสัมมนา
สวนสารบรรณ
และนิติการ มีการ
ประชุมเพื่อหา
แนวทางในการ
ปรับปรุงการทํา

การแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19) ทํา
ใหการดําเนินงาน
มีอุปสรรค เชน
แผนการจัดอบรม
ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ตองเลื่อนออกไป

การดําเนินงาน
บางเรื่องตองทําที่
บาน ( Work
From Home)

แผนงาน : 5.3.1 การรวมบริการประสานภารกิจ (Matrix management)
งาน/โครงการ : 0501092 - งานพัฒนาการบริการดานสารบรรณและนิติการ
หนวยงาน : 0020200 - สวนสารบรรณและนิติการ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

งานใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการ
สรุปปญหา /
อุปสรรค และการ
แกไข ของแตละ
งาน
- แตละงานมีการ
ดําเนินการแกไข
ปญหาในการทํา
งานไปตามขั้น
ตอน ตัวอยาง งาน
ไปรษณีย มีการ
ปรับปรุงการรับสง
เอกสารและ
ไปรษณียภัณฑ
เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
- สวนสารบรรณ
และนิติการสง
บุคลากรเขารับ
การอบรมออ
นไลนหลักสูตร
"การประยุกตใช
Google Forms
สําหรับการทํางาน
องคกร" จํานวน 3
คน คือ วาที่ ร.ต.
หญิง สุกัญญา
วิบูลยกูล นาง
มัณฑนา ศรีราง
และนางจาริพร
คลองโนนสูง เมื่อ
วันท่ี 19 มิถุนายน
2563
-  ในวันจันทรที่
28 ก.ย. 2563
อบรมหลักสูตร
"การประยุกตใช
Microsoft Excel
เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทํางาน" จํานวน 2
คน คือ นางสาวยุว
ธิดา ทศานนท
และ นางจาริพร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

คลองโนนสูง
- เนื่องจากปญหา
การแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19) สวน
สารบรรณและนิติ
การไดดําเนินการ
ตามมาตรการของ
จังหวัดในการเวน
ระยะหาง จึงไมได
จัดอบรมอบรม
ระเบียบ มทส. วา
ดวยงานสารบรรณ
ใหกับทุกหนวย
งานภายใน
มหาวิทยาลัย แต
ไดสงบุคลากรของ
สวนสารบรรณ
และนิติการไปเปน
วิทยากรอบรม
ระเบียบ มทส. วา
ดวยงานสารบรรณ
การเขียนหนังสือ
ราชการและการ
จดบันทึกรายงาน
การประชุม ใหกับ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
และเทคโนธานี ใน
ชวงกอนการแพร
ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19) ในป
งบประมาณ พ.ศ.
2563

- ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการของสวนสารบรรณและนิติ
การ

ระดับ 4 4.1 102.5 สวนสารบรรณ
และนิติการได
ดําเนินการสงแบบ
ประเมินความพึง
พอใจของผูใช
บริการสวน
สารบรรณและนิติ
การ ประจําปงบ

บุคลากรไมคอย
ใหความรวมมือใน
การตอบแบบ
สํารวจ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ควรใหความชวย
เหลือในเรื่อง
การกระตุน ให
บุคลากรใหความ
รวมมือในการ
ตอบแบบสํารวจ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ประมาณ 2563
โดยใหบุคลากร
สายวิชาการ และ
สายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหาร
ทั่วไป ตอบแบบ
ประเมินความพึง
พอใจฯ ออนไลน
สรุปผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของผูใช
บริการสวน
สารบรรณและนิติ
การ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2563 ไดคาเฉลี่ย
4.10

ทุกประเภทของ
หนวยงาน   โดย
ดําเนินการในลก
ษณะเชนเดียว
กับการประเมิน
ความเสี่ยงของ
การติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19) เชน
มีการมอบรางวัล
ใหกับหนวยงานท่ี
ใหความรวมมือ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนการเงินและบัญชี

เปาหมาย : การบริหารเงินใหม่ีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด

- ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการดานการเงินและบัญชี

คะแนน 5 5 100 จัดทํารายงานงบ
การเงิน
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ไตรมาสที่ 2
ประจําปงบ
ประมาณ
พ.ศ.2563 เสนอ
คณะกรรมการการ
เงินและทรัพยสิน
ในการประชุมครั้ง
ที่ 5/2563 เมื่อวัน
ศุกรที่ 22
พฤษภาคม 2563
โดยมีรายงานงบ
ประมาณ รายงาน
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
กองทุนสวนบุคคล
รายงานสถานะ
การเงิน///
ไมมีการขอนําเงิน
จากกองทุนสวน
บุคคลมาใชเพื่อ
การดําเนินงาน
ของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

- ขอมูลการเงินเพื่อการตัดสินใจ
แบบ real time

รอยละ 100 100 100 มีการเชื่อมโยง
ขอมูลจากระบบ
สารสนเทศบริหาร
การคลัง (MIS) กับ
ระบบ Project-
Based
Management
(PBM) เรียบรอย

แผนงาน : 5.6.2 การบริหารการเงินสมัยใหม (Modern financial management)
งาน/โครงการ : 2502010 - งานพัฒนาการบริหารจัดการดานการเงินและบัญชี
หนวยงาน : 0020400 - สวนการเงินและบัญชี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

แลว ซึ่งอยูระหวาง
การตรวจสอบ
ความถูกตองของ
ขอมูลที่ไดมีการ
ปรับงบประมาณ
มหาวิทยาลัย
ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2563 โดยสภา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ไดอนุมัติในการ
ประชุมครั้งที่
4/2563 เมื่อวันท่ี
30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 ///
มีการหารือเพื่อ
ปรับปรุงการเชื่อม
โยงขอมูลระบบ
MIS และ PBM ให
สามารถรายงาน
ขอมูลการใชจาย
เงินเปนปจจุบัน

- รายงานขอมูลการเงินเชิงวิเคราะห ครั้ง 4 4 100 รายงานงบการเงิน
ไตรมาสที่ 2
ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2563 ในการ
ประชุมคณะ
กรรมการการเงิน
และทรัพยสิน ครั้ง
ที่ 5/2563 เมื่อวัน
ศุกรที่ 22
พฤษภาคม 2563
และรายงาน
สถานะการเงิน
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
การใชจาย
ของมหาวิทยาลัย
ตามงบประมาณ
การจายเงินตาม
ภาระผูกพัน สิ้น
สุด ณ วันท่ี 31
พฤษภาคม 2563
และประมาณการ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30

585



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

กันยายน 2563
ในการประชุม
คณะกรรมการการ
เงินและทรัพยสิน
ครั้งท่ี 6/2563
เม่ือวันศุกรที่ 19
มิถุนายน พ.ศ.
2563//
รายงานขอมูลการ
เงินเชิงวิเคราะหใน
การประชุมคณะ
กรรมการการเงิน
และทรัพยสินใน
การประชุม ครั้งที่
8/2563 เมื่อวัน
ศุกรที่ 21
สิงหาคม 2563
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพสูงมากกวาปจจุบันมีความรวดเร็วในการตอบสนองสถานการณ มีบริเวณปก
ปองครอบคลุมทุกบริเวณของมหาวิทยาลัย

- ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัย

คะแนน 5 5 100 ความพึงพอใจของ
การใหบริการดาน
รักษาความ
ปลอดภัย ระดับดี
มาก

ไมมี

- มีระบบ CCTV เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรักษาความปลอดภัย

ระดับ 4 4 100 1. มีการติดตั้ง
กลอง CCTV ใน
พื้นท่ีจุดเสี่ยงเพิ่ม
ขึ้น ทําใหปญหา
การโจรกรรม
ทรัพยสินของ
บุคลากร นักศึกษา
และมหาวิทยาลัย
เทคโนฌโลยีสุ
รนารีลดนอยลง
2. มีการติดตั้ง
กลอง Smart
CCTV ตามจุด
สําคัญ และ
ประตูมหาวิทยาลัย
เพ่ือทดแทนกลอง
CCTV ชุดเดิม
3. สามารถใช
กลอง CCTV
ตรวจสอบการเกิด
อุบัติเหตุ และการ
โจรกรรมทรัพยสิน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002073 - งานพัฒนาการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : ปรับปรุงระบบบริหารการขนสงนักศึกษา/ คณาจารย/พนักงาน ใหสัมพันธกับเวลาเรียน/ เปล่ียนช่ัวโมงเรียน/เวลาทํางาน โดยใช
ระบบ รถไฟฟาท่ีวิ่งวนรอบ และสามารถบริหารเวลา การขนสงอยางมีประสิทธิภาพ และใชระบบ Intelligent Control System

- ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการดานบริการขนสง

คะแนน 5 4 80 มีการใหบริการรถ
ยนตสวน
กลาง/ตรวจการ
เชา/สรุปรายงาน
ผลประเมินความ
พึงพอใจจาก QR
Code ใหคณะ
กรรมการไดรับ
ทราบและนํามา
ปรับปรุงแกไข

การจัดตารางรถ
โดยสารภายใน
ยังไมเปนที่พึงพอ
ใจกับผูใชบริการ
โดยมีผูใชบริการ
นอย

ไดมีการปรุงเสน
ทางเดินรถรวม
กับสวนกิจการ
นักศึกษา ใหตรง
กับความตองการ
ของผูใชงาน(นัก
ศึกษา) มากขึ้น
โดยจัดรถวิ่งเสน
ตลาดนัดหนามอ
ซึ่งมีผูใชบริการ
และไดรับการ
ตอบรับดีขึ้นมาก

- ระดับความพึงพอใจของการให
บริการรถยนตสวนกลาง

ระดับ 4 4.25 106.25 บริการดานยาน
พาหนะใหบริการ
ไดถูกตองทันเวลา
และมีความ
ปลอดภัย

- จํานวนรถส่วน
กลางที่ใหบริการ
นั้น ไมเพียงพอ
ความตองการใช
งาน
- พนักงานขับรถ
แตงกายไมสุภาพ
ชุดพนักงานบาง
คนเกามากขับรถ
ใหผูบริหารไป
ติดตอประสาน
งานหนวยงานอื่น
ทําใหไมเหมาะสม

- หากมีความตอง
การรถยนตใน
ชวงเวลาตางๆ ที่
ตรงกันทําใหรถ
ไมพอนั้น งาน
ยานพาหนะจะ
เสนอแนะให
ดําเนินการเชารถ
ยนตจากภาย
นอกมาใชได
เพราะหาก ม.เชา
รถมาเพิ่มจะไดใช
งานเปนบางชวง
เวลาอาจเปนเหตุ
ใหมีงบประมาณ
ที่สูงมากเกิน
ความจําเปน
- งานยาน
พาหนะ ได
ประสาน บ.ผูรับ
จาง ใหดูแลชุด
พนักงานใหดูดี

แผนงาน : 5.1.1 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT application for university)
งาน/โครงการ : 2001103 - งานพัฒนาการบริหารจัดการดานบริการขนสง
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ไมทรุดโทรม และ
ขอใหแจกชุด
พนักงานอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่กลุมอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารอื่น ๆ

- ระดับความสําเร็จของ การบริหาร
จัดการดาน บริการซอมบํารุงรักษา

คะแนน 5 6 120 1.มีการจัดทําแผน
ดําเนินการในแต
ละกิจกรรมเพื่อนํา
เสนอผูบริหาร
พิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบโครงการ
พรอมมีการดําเนิน
การไดตามแผนที่
วางไวและมีการ
รายงานผลผาน
ระบบ pbm เปน
ประจําทุกเดือน
2.ไดรับผลการ
ประเมินความพึง
พอใจจากผูรับ
บริการดานการ
พัฒนาดูแลอาคาร
สถานที่และสิ่ง
แวดลอมประจําป
ของ สวนอาคารฯ
เทากับ 4.16

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002074 - งานพัฒนาการบริหารจัดการดานบริการซอมบํารุงรักษา
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- มีระบบควบคุมการทํางานแบบ
อัตโนมัติดวยระบบ DMS ของระบบ
ปรับอากาศ

ระบบ 1 1 100 ไดดําเนินการติด
ตั้ง พรอมใชงาน
ระบบควบคุมการ
ทํางานของเครื่อง
ปรับอากาศแบบ
ปรับปริมาณนํ้ายา
อัตโนมัติ (VRF)
ของอาคารวิจัย
และอาคารเรียน
รวม 1 เรียบรอย
แลว  โดยไดรับ
การสนับสนุน
จากกระทรวง
พลังงาน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : จัดทําแผนการอนุรักษพลังงาน/ การสํารวจการใชพลังงานทุกบริเวณของมหาวิทยาลัย/ มีการปรับปรุงอุปกรณเพื่อบริหารการใช
พลังงานไดอยางตอเนื่อง

- มีระบบที่ใชวิเคราะห
ประสิทธิภาพการใช
พลังงาน

ระบบ 1 1 100 ดําเนินโครงการระบบ
แสดงผลการใชพลังงาน
ไฟฟาแบบเวลาจริง เปน
ความรวมมือรวมกับศูนย
เครื่องมือและวิทยา
ศาสตร ดวยการติดตั้ง
อุปกรณติดตามคาการใช
พลังงานซึ่งสามารถวัดคา
พลังงานไดอยางแมนตรง
ตามเวลาจริง ในพื้นท่ีกลุม
อาคารที่ทําการ  อาคาร
ศูนยเครื่องมือ และกลุม
โรงเรียน แสดงผลใน
ระบบ (sut-
energy@sut.ac.th)  เพื่อ
นําขอมูลมาวิเคราะหคา
การใชพลังงานและจัดการ
ดานพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

การตรวจเช็คอุปกรณ
ไฟฟาบางจุดไม
สามารถดับกระแส
ไฟฟาไดเนื่องจากเปน
อาคารที่มีการเรียน
การสอน และสํานัก
งาน

จัดแผนดําเนิน
การนอกเวลา
ปฏบัติงาน และ
วันหยุดที่ไมมี
การเรียนการส
อน

- ระดับความสําเร็จของ
การ บริหารจัดการดาน
พลังงาน

คะแนน 5 5 100 ไตรมาส1- 1.1 ดําเนินการ
รวบรวมขอมูลรายงาน
การจัดการพลังงานแลว
เสร็จประมาณรอยละ 50
1.2โครงการรณรงคลด
การใชพลังงานจัดทําแผน
แลวเสร็จเริ่มดําเนินการ
นัดประชุมคณะกรรมการ
และ รวบรวมขอมูลจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ
1.3 ดําเนินการตามแผน
ปฏิบัติการประจําปทั้งใน
สวนงานประจําและงาน
จัดจางเหมาบริการบํารุง
รักษามิเตอรไฟฟาแบบอิ

ไตรมาสที่2 .. แผน
โครงการรณรงคลด
การใชพลังงานและ
การประเมินความพึง
พอใจในการบริการ
ดานอนุรักษพลังงาน
ประสบปญหาฉุกเฉิน
จากการแพรกระจาย
เช้ือไวรัสโควิด19 ทํา
ใหไมสามารถดําเนิน
การไดตามแผนเนื่อง
จากตองนักศึกษาหยุด
การเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย
ไตรมาส 3

หากพนสภาวะ
การแพร
กระจายเช้ือ
ไวรัสโควิด19
จะเรงดําเนิน
การใหแลวเสร็จ
ในปงบ
ประมาณ
ไตรมาสที่ 3
ปรับเปลี่ยน
แผนดําเนินการ
ใหม
ไตรมาส 4
ปรับแผน
ปฏิบัติงานทด

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002072 - งานพัฒนาการบริหารจัดการดานพลังงาน
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เล็คทรอนิกส
1.4 ดําเนินการตรวจสอบ
รวบรวมขอมูลการใช
ไฟฟาภายในมหาวิทยาลัย
ประจําทุกเดือนได
มากกวารอยละ 95
ไตรมาส 2
2.1 จัดสงรายงานการจัด
การพัลงงานอาคารควบ
คุมกระทรวงพลังงานแลว
เสร็จ
2.2 ดําเนินการตามแผน
งานประมาณรอยละ 30
2.3 ดําเนินการไดตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป
2.4 ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบขอมูลตามแผน
2.5 การประเมินความพึง
พอใจอยูในระหวางดําเนิน
การ
ไตรมาส 3
อยูระหวางการจัดเตรียม
งบประมาณและพิจารณา
โครงการ
ไตรมาส 4
ดําเนินการตามแผนแลว
เสร็จ

มีการปรับลดงบ
ประมาณป63 เพื่อใช
สําหรับกรณีCovid-19
จึงตองปรับแผนดําเนิน
การใหสอดคลองกัน
ไตรมาส 4
ผลกระทบจากCovid-
19 เนื่องจากการจัด
กิจกรรมมีขอจํากัด
ดานSocialdistancing

แทนการจัด
กิจกรรมใหได
ผลงานตามวัตถุ
ประสงค
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : บริหารจัดการการใชนํ้าอยางประหยัดในทุกบริเวณ/ทุกอาคาร/การบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือใชกับอาคารสถานท่ี/ใตดินได

- ระดับความสําเร็จของงาน
พัฒนาการบริหารจัดการนํ้า

คะแนน 5 5 100 ดําเนินการสงจาย
นํ้าประปา และนํ้า
รีไซเคิล
สรุปผลการสงจาย
นํ้าดานปริมาณ
และคุณภาพ และ
เสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุง
ระบบ

- ระดับความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการนํ้า

ระดับ 4 8.48 212 ความพึงพอใจใน
การใหบริการดาน
นํ้าประปามี
คุณภาพอยูใน
เกณฑ พอใจมาก

ดําเนินการ
ประเมินความพึ่ง
พอใจในการ
บริหารจัดการนํ้า
ในไตรมาสที่ 2

แผนงาน : 5.1.1 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT application for university)
งาน/โครงการ : 2001105 - งานพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : สนับสนุนการดําเนินการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

- ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม

คะแนน 5 5 100 ดําเนินการตาม
แผน

- ระดับความพึงพอใจของการ
บริหารจัดการขยะ

ระดับ 4 4.3 107.5 รายงานผลในไตร
มาส 2 แลว

- ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าเสียผาน
เกณฑมาตรฐาน

รอยละ 100 100 100 ผลวิเคราะห
คุณภาพนํ้าเสีย
ผานเกณฑ
มาตรฐาน รอยละ
100

แผนงาน : 5.2.1 การสรางระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (System for green university)
งาน/โครงการ : 2101057 - งานพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื�อการเป็นมหาวทิยาลยัดจิทิลั (Management and system for digital university)

งาน/โครงการ : 2002071 - งานพัฒนาการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ

หนว่ยงาน : 0021100 - สถานกฬีาและสขุภาพ

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สถานกฬีาและสขุภาพ
เป้าหมาย : ปรับปรงุโครงสรา้งพื�นฐานดา้นการออกกําลงักาย/ การสนัทนาการ/ แหลง่การหาความรู/้ IT Infrastructure ใหส้มบรูณส์อดคลอ้งกบั
งบประมาณของมหาวทิยาลยั

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาการให ้
บรกิารดา้นสขุภาพ

คะแนน 5 2 40

ดําเนนิการตามแผน
งานใหบ้รกิารออก
กําลงักายแอโรบกิ
และโยคะ

จํานวนผูใ้ชบ้รกิารไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื�องจาก
-เป็นชว่ง ภาวะโควดิ
มกีารจํากดัการเขา้
ใชบ้รกิารตามมาตรา
การเวน้ระยะหา่ง
-มรีะบบการใชS้Mart
fitness จงึตอ้งมกีาร
จองการเขา้ใชบ้รกิาร
กอ่นลว่งหนา้และ
การตอ้งมบีตัรประจํา
ตวัมาเพื�อเชค็อนิใน
การใชบ้รกิารซึ�ง
สมาชกิสว่นใหญย่งั
ไมคุ่น้เคยและยงัไม่
คอ่ยปฏบิตัติาม

ทําการประชา
สมัพันธอ์ยา่งตอ่
เนื�อง

- ระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรมโครงการ

ระดบั 4 8 200

ดําเนนิกจิกรรมใน
โครงการตามแผน
งานครบทั �ง 4
โครงการผูเ้ขา้รว่ม
โครงการมรีะดบั
ความพงึพอใจใน
ระดบั 4

โครงการมผีูเ้ขา้รว่ม
ใหค้วามสนใจและ
พงึพอใจมากอยาก
ใหจั้ดอกีและจัดตอ่
เนื�อง

ประชาสมัพันธม์าก
ขึ�นถงึระบบการเขา้
ใชบ้รกิารที�ตอ้งมกีาร
เชค็อนิ

- พัฒนาการระดบัสมรรถภาพทางกายดขีึ�น รอ้ยละ 30 28 93.33

มกีารตรวจวดัองค์
ประกอบของรา่งกาย
เพื�อดรูะดบัของ
เปอรเ์ซน็ตไ์ขมนั
นํ�าหนักตวั และมวล
กลา้มเนื�อของรา่ง
กายพบวา่สว่นใหญ่
พัฒนารา่งกายดขีึ�น

- -

- จํานวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมโครงการ คน 5,200 5,346 102.81

จัดกจิกรรมตามแผน
งานตามโครงการ
1.แอโรบกิ เพื�อ
สขุภาพ
2.โยคะเพื�อสขุภาพ
3.รวมพลคนรัก
สขุภาพ
4.โปรแกรมกระตุน้
การออกกําลงักาย

โครงการโยคะเพื�อ
สขุภาพบคุลการสว่น
ใหญย่งัไมคุ่น้เคยกบั
ระบบการจองเขา้ใช ้
บรกิาร จงึเขา้รว่ม
กจิกรรมนอ้ย

ประชาสมัพันธม์าก
ยิ�งขึ�น
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : พัฒนาระบบรวมบริการประสานภารกิจ ในการมอบหมายงานใหกับบุคลากร โดยมอบหมายงานผานทาง Matrix Assignment
และใชระบบนี้อยางจริงจังผานทาง Project-Based Management

- ระดับความสําเร็จของงานบริหาร
ทั่วไป (งานธุรการ)

คะแนน 5 2 40 งานประจําสามารถ
ปฏิบัติงานไดตาม
แผนงานที่กําหนด
แตบางแผนงานมี
การปรับ ขยายเวลา
ออกไป เชน
การอบรมพนักงาน
ธุรการ เรื่อง การ
ทบทวนจัดเตรียม
เอกสารการจัดซื้อ
จัดจาง  เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

ไมไดรายงานผล
ในระบบการ
ติดตามฯ ภายใน
ระยะเวลาท่ี
กําหนด

-

- ระดับความสําเร็จดานงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คะแนน 5 2 40 จัดโครงการฝก
อบรมปฏิบัติธรรม
บุคลากรสวนอาคาร
สถานที่
จัดสงบุคลากรเขา
รับการอบรมหลัก
สูตรตาง ๆ

จําเปนตองปฏิบัติ
ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
เนื่องจาก
เหตุการณไมปกติ
มีการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 จําเปน
ตองเลื่อนการจัด
ฝกอบรมออกไป
อยางไมมีกําหนด
และไมสามารถจัด
สงบุคลากรเขารับ
การอบรมหลัก
สูตรตาง ๆ เพื่อ
ลดการชุมนุม ไม
ใหเกิดความหนา
แนนของบุคลากร

ระงับการเบิกจาย
งบ
ประมาณ  สนับ
สนุนการดําเนิน
งาน
ของมหาวิทยาลัย
เชนการ Work
from home โดย
ศึกษาการประชุม
Online การ
รายงานผลการ
ปฏิบัติการผาน
ระบบ Google
Drive เปนตน

- ระดับความสําเร็จดานการบริการ
จัดการงานบริการอาคารสถานที่

คะแนน 5 2 40 งานประจําสามารถ
ปฏิบัติงานไดตาม

เนื่องจาก
สถานการณ

ปรับเปลี่ยนระบบ
การทํางานแบบ

แผนงาน : 5.3.1 การรวมบริการประสานภารกิจ (Matrix management)
งาน/โครงการ : 0501095 - งานพัฒนาดานการบริหารท่ัวไป
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

แผนงานที่กําหนด
แตบางแผนงานมี
การปรับเปลี่ยน
ระบบการทํางาน
เชน การจัดเตรียม
สถานที่ และการยืม
คืน
วัสดุ-อุปกรณ  เนื่อง
จากสถานการณ
COVID-19

COVID-19 เชิงรุกเพื่อใหสอด
คลองกับ
สถานการณ

598



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนแผนงาน

เปาหมาย : ปรับปรุงวิธีการกําหนดงบประมาณประจําปบนฐานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางแทจริง

- ระดับความสําเร็จของระบบการจัด
ทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

คะแนน 5 5 100 งบประมาณ
ประจําป 2564
สอดคลองกับแผน
ปฏิบัติการ และ
การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ดดย
ไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 8/2563
เม่ือวันอาทิตย
ที่27 กันยายน
2563

- รอยละของการควบคุมการใชจาย
งบประมาณเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด

รอยละ 90 90 100 มีการติดตามผล
การเบิกจายงบ
ประมาณใหเปนไป
ตามแผนที่วางไว

แผนงาน : 5.6.2 การบริหารการเงินสมัยใหม (Modern financial management)
งาน/โครงการ : 2502011 - งานพัฒนาระบบการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
หนวยงาน : 0020700 - สวนแผนงาน

599



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : หนวยตรวจสอบภายใน

เปาหมาย : ปรับปรุงวิธีการทํา Regulative Compliance Auditing โดยใชเทคโนโลยี ICT มากกวาการทํา Random Check

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ดานระบบการติดตามตรวจสอบภาย
ในมหาวิทยาลัย

คะแนน 5 5 100 หนวยตรวจสอบ
ภายในจัดทํา
รายงานผลการ
ตรวจสอบ/สอบ
ทาน ประจําปงบ
ประมาณ 2563
เรียบรอยแลว ดัง
นี้
1. ดานการบริหาร
จัดการสุรสัมมนา
คาร และโรงเรียน
สุรวิวัฒน
2. ดานการเงิน
บัญชีและงบ
ประมาณ (เฉพาะ
กิจ) ของสวนกลาง
และหนวย
วิสาหกิจ
3. ดานการเงิน
บัญชีและงบ
ประมาณ ของของ
สวนกลางและ
หนวยวิสาหกิจ  
4. ดานการจัดซื้อ
จัดจาง
5. ดานสารสนเทศ
ครึ่งปแรกและคร่ึง
ปหลัง
6. ดานความเสี่ยง
และระบบควบคุม
ภายใน ครึ่งปแรก
7. สวนการสอบ
ทานความเสี่ยงฯ
ประจําป ซึ่งคณะ
กรรมการบริหาร

แผนงาน : 5.8.1 การจัดการมาตรฐานและความสอดคลอง (Standard and compliance management)
งาน/โครงการ : 3608030 - งานพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
หนวยงาน : 0030200 - หนวยตรวจสอบภายใน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ความเสี่ยงจะสง
ผลการดําเนิน
งานบริหารความ
เสี่ยงใหดําเนินการ
สอบทานภายใน 7
ต.ค.63 และการ
สอบทานโครงการ
ที่มีผลการดําเนิน
งานในระบบ PBM
ตํ่ากวารอยละ 60
ประจําป ตองให
หนวยงานรายงาน
ผลในระบบ PBM
เรียบรอยกอนภาย
ใน 7 ต.ค.63 จึง
จะดําเนินการสอบ
ทานได
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนทรัพยากรบุคคล

เปาหมาย : พัฒนาระบบรวมบริการประสานภารกิจ ในการมอบหมายงานใหกับบุคลากร โดยมอบหมายงานผานทาง Matrix Assignment
และใชระบบนี้อยางจริงจังผานทาง Project-Based Management

- *สามารถนําระบบ Matrix
Assignment มาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนการทํางาน
“รวมบริการประสานภารกิจ”

รอยละ 100 75 75 อยูระหวางดําเนิน
การรวบรวมขอมูล
พรอมทั้งจัดทํา
แผนการดําเนิน
ดานการสรรหาคัด
เลือก

-กรณีการสรรหา
คัดเลือก กรณี
คุณสมบัติที่มี
ลักษณะเฉพาะ
อาจไมมีผูสมัคร

-

- ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการดานทรัพยากรมนุษย

คะแนน 5 3 60 ระหวางรวบรวม
ขอมูลเพ่ือเตรียม
ดําเนินการ พรอม
ทั้งจัดทําแผนการ
สรรหาคัดเลือก

- -

แผนงาน : 5.3.1 การรวมบริการประสานภารกิจ (Matrix management)
งาน/โครงการ : 0501091 - งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษย
หนวยงาน : 0020300 - สวนทรัพยากรบุคคล
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปาหมาย : ระบบการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- ระดับความสําเร็จของการ
บริหารจัดการสํานักงานงาน
สภามหาวิทยาลัย

คะแนน 5 5 100 ณ ไตรมาส 1
1. มีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน หรือแผนปฎิ
บัติการที่สอดคลองกับ
บทบาทหนาท่ีของหนวย
งาน ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและ
บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งมี
การรายงานผลการดําเนิน
งานบนระบบ Project
Based Management
(PBM)
2. มีการดําเนินการจัด
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
จํานวน 3 ครั้ง
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
8/2562 เมื่อวันท่ี 26
ตุลาคม พ.ศ. 2562
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
9/2562 เมื่อวันท่ี 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
10/2562 เม่ือวันท่ี 21
ธันวาคม พ.ศ. 2562
3. มีการดําเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน จํานวน 3
ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 7/2562

เนื่องจากในชวง
ตนปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 นั้น
เกิดสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19) ทํา
ใหแผนการใชเงิน
นอยกวาที่ตั้งเปา
หมายไว เนื่อง
จากมีการปรับ
แผนการทํางาน
ใหสอดคลองและ
ใหบรรลุเปา
หมายการทํางาน
โดยการปรับมาใช
การประชุมทาง
ไกลดวย
โปรแกรมการ
ประชุมออนไลน
ZOOM Cloud
meeting เขามา
ใชแกปญหาการ
ทํางาน เพื่อเวน
ระยะหางทาง
สังคม
ตามนโยบายของ
รัฐบาล Social
distancing

แผนงาน : 5.7.2 การจัดการเพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมแหงคุณภาพ (Management for quality culture embedded)
งาน/โครงการ : 3002097 - งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัยและการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
หนวยงาน : 0030100 - สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.
2562
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 8/2562
เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 9/2562
เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562  
4. มีการติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยในรอบ
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ.
2562 เสนอคณะ
กรรมการติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลงาน
และสภามหาวิทยาลัย
และเผยแพรหนวยงาน
5. มีการจัดทําคูมือการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล
งานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 สงใหทุกหนวยงาน
เพ่ือใชประเมินผลการ
ดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

ไตรมาส 2
1. มีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน หรือแผนปฎิ
บัติการที่สอดคลองกับ
บทบาทหนาท่ีของหนวย
งาน ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและ
บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งมี
การรายงานผลการดําเนิน
งานบนระบบ Project
Based Management
(PBM) อยางตอเนื่อง
2. มีการดําเนินการจัด
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
จํานวน 6 ครั้ง
- ประชุมสภา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

มหาวิทยาลัย ครั้งที่
8/2562 เมื่อวันท่ี 26
ตุลาคม พ.ศ. 2562
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
9/2562 เมื่อวันท่ี 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
10/2562 เม่ือวันท่ี 21
ธันวาคม พ.ศ. 2562
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันท่ี 25
มกราคม พ.ศ. 2563
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันท่ี 29
กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
3/2563 เมื่อวันท่ี 21
มีนาคม พ.ศ. 2563
3. มีการดําเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน จํานวน 5
ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 7/2562
เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.
2562
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 8/2562
เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 9/2562
เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562  
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 1/2563
เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2563
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 2/2563
เม่ือวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

2563
4. มีการติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยในรอบ
ครึ่งแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ดังนี้
(1) ใหหนวยงานและผู
บริหารที่เกี่ยวของบันทึก
ผลการดําเนินงานในระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานออ
นไลน    
(2) เชิญประชุมเพื่อสอบ
ทาน (ราง) รายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ในรอบ
ครึ่งแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่
21 เมษายน พ.ศ. 2563
เวลา 10.00 น.
5.จัดทําเลมรายงาน
ประจําปสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562 และเผยแพร
ใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะ
กรรมการประจําสภา
มหาวิทยาลัย นายกสภา
มหาวิทยาลัย และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ภาครัฐและภาคเอกชน
ตาง ๆ รวมท้ังเผยแพรราย
งานบนเว็บไซตสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
(http://www2.sut.ac.th
/ouc/)

ไตรมาส 3
1. มีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน หรือแผนปฎิ
บัติการที่สอดคลองกับ
บทบาทหนาท่ีของหนวย
งาน ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและ
บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งมี
การรายงานผลการดําเนิน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

งานบนระบบ Project
Based Management
(PBM) อยางตอเนื่อง
2. มีการดําเนินการจัด
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
จํานวน 8 ครั้ง
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
8/2562 เมื่อวันท่ี 26
ตุลาคม พ.ศ. 2562
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
9/2562 เมื่อวันท่ี 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
10/2562 เม่ือวันท่ี 21
ธันวาคม พ.ศ. 2562
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันท่ี 25
มกราคม พ.ศ. 2563
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันท่ี 29
กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
3/2563 เมื่อวันท่ี 21
มีนาคม พ.ศ. 2563
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
4/2563 เมื่อวันท่ี 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2563
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
5/2563 เมื่อวันท่ี 27
มิถุนายน พ.ศ. 2563
3. มีการดําเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน จํานวน 7
ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 7/2562
เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.
2562

607
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ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 8/2562
เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 9/2562
เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562  
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 1/2563
เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2563
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 2/2563
เม่ือวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.
2563
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 3/2563
เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 4/2563
เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563
4. มีการติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้
4.1 การติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยในรอบ
ครึ่งแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ดังนี้
(1) เชิญประชุมเพื่อสอบ
ทาน (ราง) รายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ในรอบ
ครึ่งแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่
21 เมษายน พ.ศ. 2563
เวลา 10.00 น.
(2) นําเสนอคณะ
กรรมการติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลงาน
และผูบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบเลม
(ราง) รายงานการติดตาม
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงาน ในรอบครึ่งแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในการประชุมครั้งท่ี
4/2563 เมื่อวันเสารที่ 16
พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(3) นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
พิจารณาเลม (ราง)
รายงานการติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลงาน
ในรอบครึ่งแรกของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2563
เม่ือวันเสารที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(4) จัดทํารายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ในรอบ
ครึ่งแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และเผยแพร
รายงานบนเว็ปไซตสํานัก
งานสภามหาวิทยาลัย
(http://www2.sut.ac.th
/ouc/) และหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยเรียบ
รอยแลว
4.2 การติดตามผลการ
ดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ณ ไตร
มาสท่ี 3/2563 ไดจัดทํา
รายละเอียดขอมูลและให
หนวยงานและผูบริหารท่ี
เกี่ยวของบันทึกผลการ
ดําเนินงานในระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานออ
นไลน    
5.จัดทําเลมรายงาน
ประจําปสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562 และเผยแพร
ใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะ
กรรมการประจําสภา
มหาวิทยาลัย นายกสภา
มหาวิทยาลัย และ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ภาครัฐและภาคเอกชน
ตาง ๆ รวมท้ังเผยแพรราย
งานบนเว็บไซตสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
(http://www2.sut.ac.th
/ouc/)
6. มีการดําเนินการจัดการ
ความรู (Knowledge
Management) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย โดยการจัด
ทําเลมคูมือการจองหอง
ประชุมและส่ือโสต
ทัศนูปกรณดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสเรียบรอย
แลว
7. มีการดําเนินการจัด
กิจกรรม 5ส (Big
cleaning day) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 18
มิถุนายน พ.ศ. 2563

ไตรมาส 4
1. มีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน หรือแผนปฎิ
บัติการที่สอดคลองกับ
บทบาทหนาท่ีของหนวย
งาน ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและ
บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งมี
การรายงานผลการดําเนิน
งานบนระบบ Project
Based Management
(PBM) อยางตอเนื่อง
2. มีการดําเนินการจัด
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
จํานวน 11 ครั้ง
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
8/2562 เมื่อวันท่ี 26
ตุลาคม พ.ศ. 2562
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- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
9/2562 เมื่อวันท่ี 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
10/2562 เม่ือวันท่ี 21
ธันวาคม พ.ศ. 2562
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันท่ี 25
มกราคม พ.ศ. 2563
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันท่ี 29
กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
3/2563 เมื่อวันท่ี 21
มีนาคม พ.ศ. 2563
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
4/2563 เมื่อวันท่ี 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2563
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
5/2563 เมื่อวันท่ี 27
มิถุนายน พ.ศ. 2563
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
6/2563 เมื่อวันท่ี 27
กรกฎาคม พ.ศ. 2563
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
7/2563 เมื่อวันท่ี 29
สิงหาคม พ.ศ. 2563
- ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
8/2563 เมื่อวันท่ี 27
กันยายน พ.ศ. 2563
3. มีการดําเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน จํานวน
10 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 7/2562
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เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.
2562
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 8/2562
เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 9/2562
เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562  
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 1/2563
เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2563
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 2/2563
เม่ือวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.
2563
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 3/2563
เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 4/2563
เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 5/2563
เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 6/2563
เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ. 2563
  - ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ครั้งที่ 7/2563
เม่ือวันที่ 12 กันยายน
พ.ศ. 2563
4. มีการติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้
4.1 การติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยในรอบ
ครึ่งแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ดังนี้
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(1) เชิญประชุมเพื่อสอบ
ทาน (ราง) รายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ในรอบ
ครึ่งแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่
21 เมษายน พ.ศ. 2563
เวลา 10.00 น.
(2) นําเสนอคณะ
กรรมการติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลงาน
และผูบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบเลม
(ราง) รายงานการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงาน ในรอบครึ่งแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในการประชุมครั้งท่ี
4/2563 เมื่อวันเสารที่ 16
พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(3) นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
พิจารณาเลม (ราง)
รายงานการติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลงาน
ในรอบครึ่งแรกของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2563
เม่ือวันเสารที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(4) จัดทํารายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ในรอบ
ครึ่งแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และเผยแพร
รายงานบนเว็ปไซตสํานัก
งานสภามหาวิทยาลัย
(http://www2.sut.ac.th
/ouc/) และหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยเรียบ
รอยแลว
4.2 การติดตามผลการ
ดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ณ ไตร
มาสท่ี 3/2563 ไดจัดทํา
รายละเอียดขอมูลและให
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

หนวยงานและผูบริหารท่ี
เกี่ยวของบันทึกผลการ
ดําเนินงานในระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานออ
นไลน    
4.3 การติดตามผลการ
ดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ณ ไตร
มาสท่ี 4/2563 ไดจัดทํา
รายละเอียดขอมูลและให
หนวยงานและผูบริหารท่ี
เกี่ยวของบันทึกผลการ
ดําเนินงานในระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานออ
นไลน  และรวบรวมขอมูล
เพ่ือจัดทําเลม (ราง)
รายงานการติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563
5.จัดทําเลมรายงาน
ประจําปสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562 และเผยแพร
ใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะ
กรรมการประจําสภา
มหาวิทยาลัย นายกสภา
มหาวิทยาลัย และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ภาครัฐและภาคเอกชน
ตาง ๆ รวมท้ังเผยแพรราย
งานบนเว็บไซตสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
(http://www2.sut.ac.th
/ouc/)
6. มีการดําเนินการจัดการ
ความรู (Knowledge
Management) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย โดยการจัด
ทําเลมคูมือการจองหอง
ประชุมและส่ือโสต
ทัศนูปกรณดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสเรียบรอย
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

แลว
7. มีการดําเนินการจัด
กิจกรรม 5ส (Big
cleaning day) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 18
มิถุนายน พ.ศ. 2563
8. มีการดําเนินการจัด
กิจกรรมสัมมนาของสํานัก
งานสภามหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในหัวขอ การตรวจ
คูมือการปฏิบัติงานท่ีเปน
มาตรฐาน (Standard
Operating Procedure :
SOP) ระหวางวันที่ 17-18
กันยายน พ.ศ. 2563 เพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธี
การดําเนินการรวมกัน

- รอยละความสําเร็จของการ
สงรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรับรองโดยเฉลี่ย
ไมเกิน 7 วัน

รอยละ 100 100 100 ณ ไตรมาส 1
- การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
8/2562 เมื่อวันท่ี 26
ตุลาคม พ.ศ. 2562 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 29
ตุลาคม พ.ศ. 2562 รวม
2 วันทําการ
- การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
9/2562 เมื่อวันท่ี 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สงรับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 4
ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม
3 วันทําการ
- การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
10/2562 เม่ือวันท่ี 21
ธันวาคม พ.ศ. 2562 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 26
ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม
4 วันทําการ

ณ ไตรมาส 2
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันท่ี 25
มกราคม พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 31
มกราคม พ.ศ. 2563 รวม
5 วันทําการ
- การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันท่ี 29
กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 4
มีนาคม  พ.ศ. 2563 รวม
3 วันทําการ
- การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
3/2563 เมื่อวันท่ี 21
มีนาคม พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 26
มีนาคม พ.ศ. 2563 รวม
4 วันทําการ

ณ ไตรมาส 3
- การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
4/2563 เมื่อวันท่ี 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 2
มิถุนายน
พ.ศ. 2563 รวม 2 วันทํา
การ
- การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
5/2563 เมื่อวันท่ี 27
มิถุนายน พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รวม 3 วันทําการ

ณ ไตรมาส 4
- การประชุมสภา

616



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

มหาวิทยาลัย ครั้งที่
6/2563 เมื่อวันท่ี 27
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รวม 3 วันทําการ
- การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
7/2563 เมื่อวันท่ี 29
สิงหาคม พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 2
กันยายน พ.ศ. 2563 รวม
3 วันทําการ
- การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
8/2563 เมื่อวันท่ี 27
กันยายน พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 30
กันยายน  พ.ศ. 2563
รวม 3 วันทําการ

ภาพรวมเฉลี่ย 3.18 วัน

- รายงานประจําปสภา
มหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ.
2562

รอยละ 100 100 100 ณ ไตรมาส 1
1. จัดทํา (ราง) เลม
รายงานประจําปสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ไดแก บทที่ 1, 2, 4 และ
ภาคผนวกแลว ท้ังนี้บทที่
3 อยูระหวางรวบรวม
ขอมูลการประชุมสิ้นป
พ.ศ. 2562
2. จัดทําการออกแบบปก
รายงานประจําปสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
เรียบรอยแลว
3. อยูระหวางการรวบรวม
ขอมูลและภาพถาย
กิจกรรม ในรอบป พ.ศ.
2562 เพื่อดําเนินการจัด
ทําเลมรายงานประจําป
สภามหาวิทยาลัยตามป
ปฏิทิน

ณ ไตรมาส 2
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จัดทําเลมรายงานประจําป
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.
2562 และเผยแพรให
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะ
กรรมการประจําสภา
มหาวิทยาลัย นายกสภา
มหาวิทยาลัย และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ภาครัฐและภาคเอกชน
ตาง ๆ รวมท้ังเผยแพรราย
งานบนเว็บไซตสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
(http://www2.sut.ac.th
/ouc/)

- รอยละความสําเร็จของการ
สงรายงานการประชุมคณะ
กรรมการติดตามฯ ให
กรรมการรับรองโดยเฉลี่ยไม
เกิน 7 วัน

รอยละ 100 100 100 ณ ไตรมาส 1
- การประชุมคณะ
กรรมการติดตามฯ ครั้งที่
7/2562 เมื่อวันท่ี 19
ตุลาคม พ.ศ. 2562 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 21
ตุลาคม พ.ศ. 2562 รวม
1 วันทําการ
- การประชุมคณะ
กรรมการติดตามฯ ครั้งที่
8/2562 เมื่อวันท่ี 9
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สงรับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รวม 1 วันทําการ
- การประชุมคณะ
กรรมการติดตามฯ ครั้งที่
9/2562 เมื่อวันท่ี 16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สงรับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 18
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รวม 1 วันทําการ

ณ ไตรมาส 2
- การประชุมคณะ
กรรมการติดตามฯ ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันท่ี 15
กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ

618



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 18
กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
รวม 2 วันทําการ
- การประชุมคณะ
กรรมการติดตามฯ ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันท่ี 14
มีนาคม พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 17
มีนาคม พ.ศ. 2563 รวม
2 วันทําการ

ณ ไตรมาส 3
- การประชุมคณะ
กรรมการติดตามฯ ครั้งที่
3/2563 เมื่อวันท่ี 9
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 12
พฤษภาคม พ.ศ. 2563
รวม 1 วันทําการ
- การประชุมคณะ
กรรมการติดตามฯ ครั้งที่
4/2563 เมื่อวันท่ี 16
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2563
รวม 1 วันทําการ

ณ ไตรมาส 4
- การประชุมคณะ
กรรมการติดตามฯ ครั้งที่
5/2563 เมื่อวันท่ี 17
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รวม 1 วันทําการ
- การประชุมคณะ
กรรมการติดตามฯ ครั้งที่
6/2563 เมื่อวันท่ี 20
สิงหาคม พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 24
สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวม
2 วันทําการ
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- การประชุมคณะ
กรรมการติดตามฯ ครั้งที่
7/2563 เมื่อวันท่ี 12
กันยายน พ.ศ. 2563 สง
รับรองรายงานการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 14
กันยายน พ.ศ. 2563 รวม
1 วันทําการ

ภาพรวมเฉลี่ย 1.30 วัน

- รายงานการติดตาม ตรวจ
สอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยในรอบคร่ึงป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

รอยละ 100 100 100 ณ ไตรมาส 1
1. ดําเนินการรวบรวม
ขอมูลผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย อาทิ ผล
การดําเนินงาน และ
รางวัลที่ไดรับ
ของมหาวิทยาลัย ในรอบ
ครึ่งแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. ดําเนินการจัดทําคูมือ
การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล
งานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อใชเปนแนวทาง
ในรายงานผลการดําเนิน
งานของมหาวิทยาลัย
3. ดําเนินการจัดทําราย
ละเอียดเพื่อติดตามขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ณ ไตร
มาส 1 ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
4. ดําเนินการพัฒนา
ระบบการติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลงาน
ออนไลน รวมกับสถานสง
เสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
(MIS) เพื่อใหใชงานงาย
ตอผูใชงาน และเก็บขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
5. จัดประชุมเพื่อรับฟง
การชี้แจงการบันทึกขอมูล
ในระบบติดตาม ตรวจ
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สอบ และประเมินผลงาน
ออนไลน สําหรับการ
ประเมินผลงาน มทส.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 และการเสนอวาระ
การประชุมตอสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
รนารี ในวันจันทรที่ 23
ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ ไตรมาส 2
1. ดําเนินการจัดทําราย
ละเอียดเพื่อติดตามขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในรอบ
ครึ่งแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยเสนอตาม
ขั้นตอนการจัดทําประเด็น
สําหรับการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมติของ
สภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประจําสภา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
รนารี (เลขานุการฯ คณะ
กรรมการประจําสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี
และคณะกรรมการ
ติดตามฯ )
2. จัดทําหนังสือใหผู
บริหาร/หนวยงานบันทึก
ขอมูลในระบบติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานออนไลน และ
ประสานขอขอมูลหนวย
งานที่เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบจัดทําเลม
รายงานในรอบครึ่งแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ.
2563
3. อยูระหวางจัดทําโครง
รางเลมรายงานผลการ
ดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในรอบ
ครึ่งแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ณ ไตรมาส 3
(1) จัดทํา (ราง) รายงาน
การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน ใน
รอบครึ่งแรกของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
เสนอคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานและผู
บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณารวมกันในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2563
เม่ือวันเสารที่ 16
พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(2) นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ (ราง) รายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ในรอบ
ครึ่งแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในการประชุม
ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวัน
เสารท่ี 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563
(3) จัดทํารายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ในรอบ
ครึ่งแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ฉบับสมบูรณ
สงใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานและหนวย
งานภายในมหาวิทยาลัย
และเผยแพรรายงานบน
เว็บไซตสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
(http://www2.sut.ac.th
/ouc/)

- รายงานการติดตาม ตรวจ
สอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

รอยละ 100 100 100 ณ ไตรมาส 1
จัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 เสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2562
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 และเผยแพร
รายงานบนเว็ปไซตสํานัก
งานสภามหาวิทยาลัย
(http://www2.sut.ac.th
/ouc/) เรียบรอยแลว
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนบริหารสินทรัพย

เปาหมาย : สงเสริมการสรางรายไดจากสินทรัพยของมหาวิทยาลัย โดยนําสินทรัพย มาบริหารจัดการเพื่อพัฒนาใหเกิดรายได เชน ท่ีดินการ
ใชอาคารนอกเวลาราชการ/ สนามกีฬา/ หอพักนักศึกษา/ หองอาหารมหาวิทยาลัย/ ลิขสิทธิ์กองทุนบุคคล/ ผลงานวิจัย/บุคลากรวิจัย–รับทํา
วิจัย

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย

คะแนน 5 5 100 การดําเนินงาน
ตามคูมือการ
ปฏิบัติงานเปนไป
ดวยความเรียบ
รอย สงผลให
ระบบการทํางานมี
ประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น

คณะอนุกรรมการ
แตละฝายที่รับผิด
ชอบเบิกคาใชจาย
ที่ใชจริงตํ่ากวา
กรอบวงเงินที่ขอ
อนุมัติไว

- รายไดจากการบริหารสินทรัพย
เพิ่มขี้น

รอยละ 5 5 100 การรายงานผล
การดําเนินการใน
ไตรมาสที่ 4 หลัง
จากสรุปงบการ
เงิน

คณะอนุกรรมการ
แตละฝายที่รับผิด
ชอบเบิกคาใชจาย
ที่ใชจริงตํ่ากวา
กรอบวงเงินที่ขอ
อนุมัติไว

แผนงาน : 5.6.1 การหารายไดในรูปแบบใหม (New income generation tools)
งาน/โครงการ : 2501009 - งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินทรัพย
หนวยงาน : 0021700 - สวนบริหารสินทรัพย
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ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 5.3.2 การบรหิารจัดการคนที�มคีวามสามารถสงู (Talent management)

งาน/โครงการ : 0502044 - งานพัฒนาระบบการบรหิารทรัพยากรบคุคลโดยใช ้Project-based management

หนว่ยงาน : 0020300 - สว่นทรัพยากรบคุคล

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นทรัพยากรบคุคล
เป้าหมาย : ปรับปรงุการทํางานของบคุลากรในรปูแบบ Project–Based Management จัดทํา Matrix Assignment ตามความชาํนาญของ
บคุลากร/เปิดชอ่งทางใหฝ่้ายบคุคลสามารถพัฒนาบคุลากรที�เป็นจดุออ่น/สง่เสรมิการทํางานเป็นทมี

- บรหิารคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแผน รอ้ยละ 100 100 100 ดําเนนิการเป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ย

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
การบรหิารทรัพยากรบคุคลโดยใช ้Project-
based management

คะแนน 5 5 100 ดําเนนิการเป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ย
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ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 5.6.2 การบรหิารการเงนิสมยัใหม ่(Modern financial management)

งาน/โครงการ : 2502012 - งานพัฒนาระบบการวางแผน ตดิตามและประเมนิผลโดยใช ้Project-based management

หนว่ยงาน : 0020700 - สว่นแผนงาน

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นแผนงาน
เป้าหมาย : สง่เสรมิการใช ้Project-based Management มาใชใ้นการบรหิารโครงการในแผนปฏบิตักิารประจําปี

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
การวางแผน ตดิตามและประเมนิผลโดย
ใช ้Project-based management

คะแนน 5 5 100

รายละเอยีดการ
ดําเนนิงานปรากฏ
ตามขั �นตอนใน
Milestone

- -

- จํานวนหน่วยงานมคีวามเขา้ใจระบบการ
จัดทําแผน งบประมาณ และ Milestone
เพิ�มขึ�น

รอ้ยละ 80 80 100 ดําเนนิการแลว้เสร็จ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : หนวยประสานงาน มทส.กทม.

เปาหมาย : พัฒนาระบบรวมบริการประสานภารกิจ ในการมอบหมายงานใหกับบุคลากร โดยมอบหมายงานผานทาง Matrix Assignment
และใชระบบนี้อยางจริงจังผานทาง Project-Based Management

- ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบการใหบริการของ
หนวยประสานงาน มทส.-กทม.

คะแนน 5 5 100 ติดตอกับเจา
หนาท่ี MIS เพื่อ
พัฒนาการจอง
หองชุดพักอาศัย
อาคาร
คอนโดมิเนียม
พญาไท พลาซา
โดยใหราย
ละเอียดขอมูลและ
แบบขอใชหองชุด
พักอาศัยเพื่อเปน
ฐานขอมูลในการ
พัฒนางานฯ

โดยที่เปนการพัฒนา
ระบบรวมกับทีม MIS
ของมหาวิทยาลัย  ดัง
นั้นจึงไมไดใชงบ
ประมาณในการ
พัฒนาระบบดังกลาว

-

- ระดับความพึงพอใจของผูมารับ
การบริการ

ระดับ 5 0 0 ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากสถานการณ
ไวรัสโคโรนา-19 ที่
กําลังแพรระบาดเม่ือ
ตนปที่ผานมา  หนวย
งานจึงระงับการให
บริการหองชุดพัก
อาศัย อาคาร
คอนโดมิเนียม
พญาไท พลาซา และ
ชะลอการเปดใช
ระบบจองหองชุดพัก
อาศัยฯ ไปดวยใน
คราวเดียวกัน

แผนงาน : 5.3.1 การรวมบริการประสานภารกิจ (Matrix management)
งาน/โครงการ : 0501093 - งานพัฒนาระบบการใหบริการของหนวยประสานงาน มทส-กทม
หนวยงาน : 0021200 - หนวยประสานงาน มทส.กทม.
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนพัสดุ

เปาหมาย : พัฒนาระบบรวมบริการประสานภารกิจ ในการมอบหมายงานใหกับบุคลากร โดยมอบหมายงานผานทาง Matrix Assignment
และใชระบบนี้อยางจริงจังผานทาง Project-Based Management

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบการบริการดานพัสดุ

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1
1. มีการจัดทํา
โครงการเพื่อ
พัฒนาระบบการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงาน พรอม
จัดทําแผนการ
ดําเนินโครงการ
รายละเอียดตาม
ไฟลแนบ
2. มีการประชุม
ครั้งท่ี 1/2562
เม่ือวันที่ 12
ธันวาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ
หองประชุมสาร
วิธาน เพื่อชี้แจง
นโยบายในการจัด
ทําโครงการ และ
กําหนดกรอบแนว
ทางการพัฒนา
ระบบการติดตาม
ผลการดําเนินงาน
ดังรายงานการ
ประชุมที่แนบ
3. มีการแจกแบบ
สํารวจปญหา
อุปสรรคในการทํา
งานผานระบบ
บริหารคงคลัง
พัสดุ (ระบบ MIS)
ใหแกพนักงานทุก
คน เพื่อนําขอมูล
ที่ไดมาทําการ

ไมมี ไมมี

แผนงาน : 5.3.1 การรวมบริการประสานภารกิจ (Matrix management)
งาน/โครงการ : 0501094 - งานพัฒนาระบบการใหบริการดานพัสดุ
หนวยงาน : 0020600 - สวนพัสดุ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

วิเคราะห
สังเคราะห เพื่อจะ
ไดออกแบบระบบ
ไดตามความตอง
การของผุใชงาน

ไตรมาสที่ 2 มีการ
ดําเนินการดังนี้
1. สํารวจหาขอมูล
ในประเด็นตางๆ
เกี่ยวกับระบบงาน
ไดแก ปญหาที่เกิด
ขึ้นในปจจุบันและ
วิเคราะหความ
ตองการ ซึ่งมีการ
ดําเนินการสรุปได
ดังนี้
1.1 แบงกลุมยอย
ตามงานที่รับผิด
ชอบ
     - งานบริหาร
ทั่วไป มีการ
ประชุมเพื่อคนหา
ประเด็นปญหาที่
เกิดขึ้นจากการใช
งานระบบ MIS
เม่ือวันที่ 24
กุมภาพันธ 2563
และสรุปปญหา
และความตองการ
ที่จะพัฒนาปรับ
ปรุงระบบ MIS
เม่ือวันที่ 12
มีนาคม 2563
- งานจัดหาพัสดุ มี
การประชุมเพื่อคน
หาประเด็นปญหา
ที่เกิดขึ้นจากการ
ใชงานระบบ MIS
เม่ือวันที่ 6
มีนาคม และสรุป
ปญหาและความ
ตองการที่จะ
พัฒนาปรับปรุง
ระบบ MIS เมื่อวัน
ที่ 10 มีนาคม
2563
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- งานบริหาร
สัญญา มีการ
ประชุมเพื่อคนหา
ประเด็นปญหาที่
เกิดขึ้นจากการใช
งานระบบ MIS
เม่ือวันที่ 5
มีนาคม และสรุป
ปญหาและความ
ตองการที่จะ
พัฒนาปรับปรุง
ระบบ MIS เมื่อวัน
ที่ 11 มีนาคม
2563
- งานคลังและ
บริหารพัสดุ มีการ
ประชุมเพื่อคนหา
ประเด็นปญหาที่
เกิดขึ้นจากการใช
งานระบบ MIS
เม่ือวันที่ 4
มีนาคม และสรุป
ปญหาและความ
ตองการที่จะ
พัฒนาปรับปรุง
ระบบ MIS เมื่อวัน
ที่ 10 มีนาคม
2563
      1.2 รวบรวม
ประเด็นปญหา
และความตองการ
พัฒนาปรับปรุง
ระบบ MIS เพื่อ
เปนขอมูลการ
พัฒนาปรับปรุง
ระบบใหตรงกับ
ความตองการของ
ผูใชงาน
2. ประชุมรวมกับ
ทีมงาน MIS
    2.1  มีการ
ประชุมรวมกัน
ระหวางสวนพัสดุ
และทีมงาน MIS
ครั้งท่ี 1/2563
เม่ือวันที่ 16
มีนาคม 2563
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

โดยการประชุมมี
ประเด็นดังตอไปนี้
          - สวน
พัสดุนําเสนอ
ประเด็นปญหาที่
เกิดจากการใชงาน
ระบบ MIS และ
รายงานสภาพ
ระบบ MIS ท่ีใช
งานในปจจุบัน
เพ่ือสรางความเขา
ใจกับทีมงาน MIS
         - สวนพัสดุ
เสนอความตอง
การแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุง
ระบบ MIS  
        - มีการ
กําหนดกรอบการ
ดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงระบบ
MIS รวมกัน เพื่อ
ใหการพัฒนาเปน
ไปในทิศทางเดียว
กัน
3. ทีมงาน MIS
รับทราบประเด็น
ปญหา และทําการ
ศึกษาปญหาที่เกิด
ขึ้น โดยมีการ
ประสานงานกับ
สวนพัสดุอยางตอ
เนื่อง  และจะมี
การประชุมรวมกัน
กับสวนพัสดุเพื่อ
ติดตามความคืบ
หนาของการ
พัฒนาปรับปรุง
ระบบ MIS เปน
ระยะๆ ตอไป
ไตรมาสที่ 3 มีการ
ดําเนินการดังนี้
มีการสํารวจระบบ
การทํางานในแต
ละขั้นตอน ของแต
ละงาน โดยเปด
ระบบดูที่ละหนา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จอ  และใหแตละ
งานทําการรวบ
รวมประเด็น
ปญหาอุปสรรคที่
พบ  พรอมจัดทํา
ความตองการเพิ่ม
เติมท่ีนอกเหนือ
จากระบบที่มี
อยู  เพื่อใหการ
ออกแบบการ
พัฒนาระบบจะได
ตรงกับความตอง
การของผูใชงาน
ซึ่งเม่ือมีการรวบ
รวมประเด็น
ปญหาแลว หลัง
จากนั้นไดมีการนัด
หมายแตละงาน
ประชุมวิเคราะห
ระบบและความ
ตองการ รวมกับ
งาน MIS โดยสรุป
ดังนี้
วันท่ี 30 เมษายน
2563 งานบริหาร
ทั่วไป
วันท่ี 7 พฤษภาคม
2563 งานคลัง
และบริหารพัสดุ
วันท่ี 14
พฤษภาคม 2563
งานจัดซื้อ
วันท่ี 21
พฤษภาคม 2563
งานบริหารสัญญา
หลังจากประชุม
แตละงานแลว
ทาง MIS ไดนํา
ขอมูลไปปรับแกไข
ระบบแลวในบาง
สวน และไดจัดสง
ขอมูลท่ีมีการปรับ
แกไขใหแตละงาน
ทําการตรวจสอบ
แลว
ไตรมาสที่ 4
    สืบเนื่องจากที่
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สวนพัสดุไดสง
ความตองการและ
ประเด็นปญหาให
งาน MIS ไปแลว
นั้น หลังจากนั้น
สวนพัสดุและเจา
หนาที่วิเคราะห
ระบบงาน MIS ได
ทําการวิเคราะห
และตรวจทาน
ความตองการ ใน
ชวงเดือน
กรกฎาคม 2563 -
กันยายน 2563
ซึ่งสรุปได ดังนี้
1.  มีการกลั่น
กรองปญหาและ
ศึกษาความตอง
การแลว พบวา
ตองทําการปรับ
ปรุงและเพิ่ม
เงื่อนไขในหนาจอ
การทํางานของทุก
งาน  พรอมทั้ง
ระบุผูรับผิดชอบ
ใหมใหตรงกับ
ลักษณะงานของ
สวนพัสดุ
2.ตรวจสอบแตละ
หนาจอทั้งหมด
และทําการปรับ
ปรุงอยางตอเนื่อง
ในระหวางการ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่ง
ยังพบปญหาเนื่อง
จากระบบมีการ
เช่ือมโยงกันท้ัง
หมดทุกงาน หาก
มีการปรับแกไขใน
จุดใดก็จะสงผล
กระทบตอระบบ
ในสวนอื่นดวย ดัง
นั้น จึงตองใชเวลา
ปรับแกไขหนาจอ
ทีละงาน และหา
จุดเช่ือมโยงขอมูล
กัน เพื่อใหระบบ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สามารถแสดง
รายงานไดอยาง
ครบถวน
3. มีการรวบรวม
ประเด็นปญหาที่
เกิดขึ้นใหมอีกครั้ง
เพ่ือนําไปวิเคราะห
และปรับแกไข
หนาจอใหตรงตาม
ความตองการ
4. วันที่ 9
กรกฎาคม 2563
มีการประชุม
ระหวาง
งานบริหารท่ัวไป
และคุณสมภพ
จินดาพี กับเจา
หนาที่วิเคราะห
ระบบ งาน MIS
ทําการตรวจทาน
หนาจอทะเบียน
รับ-สง และ
รายงานทะเบียน
รับ-สงหนังสือ ซึ่ง
ขอมูลสามารถ
แสดงไดตามความ
ตองการ
5. วันที่ 20
กรกฎาคม 2563
ประชุมงานบริหาร
ทั่วไป งานจัดซื้อ
จัดจาง งานบริหาร
สัญญา  และคุณ
สมภพ จินดาพี
กับเจาหนาที่
วิเคราะหระบบ
งาน MIS ตรวจ
ทานหนาจอ
รายงานกันเหลื่อม
โดยไดมีการ
กําหนดรูปแบบ
และเพ่ิมเติมเงือน
ไขในระบบ เพื่อให
ระบบสามารถ
เรียกขอมูล
รายการที่ยัง
ดําเนินการไมแลว
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เสร็จในปงบ
ประมาณ 2563
ใหสามารถแสดง
รายงานไดถูกตอง
ครบถวน
ทุกรายการ
เม่ือวันที่ 21
กรกฎาคม 2563 -
วันท่ี 3 สิงหาคม
2563  ทําการ
ปรับปรุงเพิ่มเติม
และทดสอบระบบ
ไปพรอมๆ กับการ
ปฏิบัติงานจริงแลว
พบวาการปรับ
หนาจอและ
เงื่อนไขตางๆ ทํา
ใหประสบปญหา
คือระบบเรียกดึง
ขอมูลยอนหลังทั้ง
หมดมาแสดงทุกป
งบประมาณ
ขอมูลที่ไดจึงไมนา
เช่ือถือ เพราะไม
เปนไปตามความ
ตองการ จาก
ปญหาดังกลาว
สวนพัสดุและเจา
หนาที่วิเคราะห
ระบบงาน MIS ได
ทําการปรับแกไข
หลายรอบ ก็ไม
สามารถไดขอมูล
ตามที่ตองการ จึง
ไดสรุปขอใหมีการ
วิเคราะหและคน
หาสาเหตุที่แทจริง
ใหมอีกครั้ง  โดย
ตองทําการตรวจ
สอบดูเงื่อนไขใน
แตละหนาจอ ซึ่ง
ตองใชเวลาพอ
สมควร โดยตอง
ทําการพัฒนาปรับ
ปรุงตอไปในปงบ
ประมาณ 2564
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

       ฉะนั้น สรุป
ในภาพรวมการ
ดําเนินงานในปงบ
ประมาณ
2563  สวนพัสดุ
ไดดําเนินการตาม
แผน Milestone
ในขอ 1 - 4 ที่
ปรับแผนใหมเรียบ
รอยแลว และ
สําหรับขอ 5 มี
การทดสอบแลวใน
ระบบงานบริหาร
ทั่วไป ซึ่งยังดําเนิน
การไมครบ
ทุกกระบวนงาน
โดยในขอ 5 และ
ขอ 6 จะดําเนิน
การในปงบ
ประมาณ 2564
ซึ่งสวนพัสดุได
ปรับแผน และจัด
ทําเปนโครงการ
ตอเนื่องในปงบ
ประมาณ 2564
ทั้งนี้ สวนพัสดุได
จัดทําแผนและ
บรรจุไวในแผน
ปฏิบัติการหนวย
งาน ประจําปงบ
ประมาณ 2564
เรียบรอยแลว
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ส.สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯ (MIS)

เปาหมาย : ปรับปรุงระบบ Management Information System Database เขาสูระบบ SUT Big Data ส่ือการบริหารมหาวิทยาลัย และ
การตัดสินใจของผูบริหาร

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

คะแนน 5 5 100 หัวหนาหนวยงาน
มีการประชุมเพื่อ
ติดตามความคืบ
หนาของงาน
พัฒนาระบบทั้ง
แบบรายเดือนและ
แบบรายบุคคล
โดยใหทําขอตกลง
เปนรายบุคคล

- ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการในการใชรายงานจาก
Microsoft Power-BI

ระดับ 4 4 100 มีการประเมินผล
ในไตรมาสสุดทาย
เราไดจัดทําแบบ
ประเมินผลเพื่อ
ประเมินความพึง
พอใจของผูรับ
บริการในการใช
รายงานจาก
Microsoft
Power-BI จํานวน
ผูเขาอบรม 60 คน
และจากการให
ความอนุเคราะห
หนวยงาน 3
หนวยงาน ไดแก
สถานพัฒนา
คณาจารย
,โบรอน และ สวน
แผนงาน

แผนงาน : 5.1.1 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT application for university)
งาน/โครงการ : 2001104 - งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หนวยงาน : 0021500 - ส.สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯ (MIS)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนแผนงาน

เปาหมาย : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ

- ระดับความสําเร็จ
ของการวิจัยสถาบัน
และสารสนเทศ

คะแนน 5 5 100 กําหนดแผนการยื่นขอเสนอโครงการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน
3 ครั้ง (ต.ค. ก.พ. และ มิ.ย.)
กําหนัดจัดกิจกรรมจิบ ชา กาแฟแลก
เปลี่ยนการดําเนินงานวิจัยสถาบัน
เดือนละ 2 ครั้ง เริ่มตั้งแตเดือน
มีนาคม-กันยายน 2563

เริ่มจัดกิจกรรมใหมตั้งแต ส.ค. - ก.ย.
จํานวน 5 ครั้ง (27 ส.ค. 1 ก.ย. 3
ก.ย. 10 ก.ย. และ 24 ก.ย.63)

โดยป 2563 มีโครงการที่ลงนามใน
สัญญา จํานวน 9 ฉบับ

สถานการณโรค
ระบาดโควิด-19
ทําใหงดจัด
กิจกรรมจิบ ชา
กาแฟ

แผนงาน : 5.3.1 การรวมบริการประสานภารกิจ (Matrix management)
งาน/โครงการ : 0501111 - งานพัฒนาวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
หนวยงาน : 0020700 - สวนแผนงาน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- รอยละผลงานวิจัย
สถาบันที่นําไปใช
ประโยชน

รอยละ 100 130 130 งานวิจัยสถาบัน แลวเสร็จและใช
ประโยชน จํานวน 5 เรื่อง คือ
1. กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑแปรรูปนมตรา มทส.
2. การศึกษาสภาพการเล้ียงไกเนื้อ
โคราชของเครือขายเกษตรกรผูเล้ียง
ไกเนื้อโคราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
3. การประเมินศักยภาพในการลด
คารบอนฟุต
พริ้นท                      มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
4. ปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
5. การวิเคราะหเนื้อหาวารสาร
เทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree Journal of Social
Science ระหวางป พ.ศ. 2550-2561
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนกิจการนักศึกษา

เปาหมาย : บริหารกิจกรรมของศิษยเกามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ/ดูแลฐานขอมูลศิษยเกา/กิจกรรมของศิษยเกา/ การใชประโยชนศิษยเกาเพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย/ การจัดตั้งกองทุนศิษยเกาเพ่ือชวยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย เปนตน

- ระดับความสําเร็จของงานพัฒนา
ศิษยเกาสัมพันธ

คะแนน 5 5 100 - วางแผนการ
ดําเนินงานตาง ๆ
ของปงบประมาณ
2563 แลวบาง
สวน
- อยูในระหวาง
การเตรียมประชุม
คณะทํางานฯ

ไตรมาส 2
- ประชุมคณะทํา
งานดําเนินงาน
ดานศิษยเกา
สัมพันธ ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันท่ี
12 มีนาคม 2563
โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแผนการ
ดําเนินงาน งาน
ศิษยเกาสัมพันธ
ประจําปงบ
ประมาณ 2563
- ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
- ยังไมไดมีการ
ประชุมติดตาม
งานครึ่งป

ไตรมาส 3
ดําเนินการ
ทบทวนแผน
ปฏิบัติการและงบ
ประมาณของ
แผนงาน อันเนื่อง

ไตรมาส 2
มีกิจกรรมนอก
แผนเขามาแทรก

ไตรมาส 3
เนื่องจาก
สถานการณ
Covid - 19 จึงไม
ไดมีการประชุม
เพื่อติดตามงาน
อีกทั้งยังมี
กิจกรรมนอกแผน
ซึ่งเปนภารกิจ
ภาพรวมของสวน
กิจการนักศึกษา
ตองชวยกัน
ดําเนินการ

แผนงาน : 5.5.1 การจัดการศิษยเกาอยางทันสมัย (Modern alumni management)
งาน/โครงการ : 2401011 - งานพัฒนาศิษยเกาสัมพันธ
หนวยงาน : 0020900 - สวนกิจการนักศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จากมหาวิทยาลัย
ไดรับผลกระทบ
จากปญหา
Covid-19

- มีจํานวนศิษยเกาที่เขารวม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ มาก
ขึ้น ( SUT Alumni Index )

รอยละ 10 15.74 157.4 - พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร
ประจําปการ
ศึกษา 2561
- กิจกรรมคืนสู
เหยาสาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร

ไตรมาส 2 มีศิษย
เกาเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ดัง
นี้
- กิจกรรมคืนสู
เหยา สาขา
วิศวกรรมไฟฟา
จัดกิจกรรม เมื่อ
25 มกราคม
2563 มีศิษยเกา
เขารวมจํานวน
300 คน SAI =
6.64%
- กิจกรรมสานฝน
ปบทองชอท่ี 27
ซึ่งจัดโดยศิษยเกา
ในนามชมรมดอก
ปบ เมื่อวันที่
18-19 มกราคม
2563 มีศิษยเกา
เขารวมจํานวน 25
คน SAI = 0.6%
- กิจกรรมกอลฟ
ศิษยเกาสัมพันธ
"ปบทองผลัดถิ่น
ครั้งท่ี 5" ณ สนาม
กอลฟบูรพากอลฟ
คลับ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี เมื่อวันท่ี
7 มีนาคม 2563
มีศิษยเกาเขารวม
จํานวน 100 คน
SAI = 2.21%
- กิจกรรมงานคืน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สูเหยา SUT
Reunion In
celebration of
SUT 30th
Anniversary มี
ศิษยเกาลง
ทะเบียนเขารวม
งานจํานวน 208
คน และ ติดตาม
Facebook
Fanpage จํานวน
720 คน SAI =
20.54%

คาเฉลี่ย SAI ของ
กิจกรรมในไตร
มาส 2 คือ 7.5 %

ไตรมาส4

ศิษยเกาเขามาลง
ทะเบียนในระบบ
ฐานขอมูล จํานวน
1082 คน SAI =
13.30%

ศิษยเกาเขามา
ติดตาม
Facebook
Fanpage จํานวน
177 คน SAI =
2.18%

คาเฉลี่ย SAI ของ
กิจกรรมในไตร
มาส 4 คือ 7.74
%

- มีแผนดําเนินงานการบริหารงาน
ดานศิษยเกาสัมพันธ

จํานวน
แผน

1 1 100 อยูในระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส2
ที่ประชุมคณะทํา
งานดําเนินงาน
ดานศิษยเกา
สัมพันธ ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันท่ี
12 มีนาคม 2563
ที่ประชุมมีมติเห็น
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ชอบแผนการ
ดําเนินงาน งาน
ศิษยเกาสัมพันธ
ประจําปงบ
ประมาณ 2563
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปาหมาย : พัฒนาระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยที่สงเสริมสุขภาพ

- ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
การบริการดานสุขภาพอนามัย

คะแนน 5 5 100 1.รพ.มทส ได
ดําเนินการ
วิเคราะหสภาวะ
สุขภาพของนัก
ศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
จากระบบ
สารสนเทศของ
ทางโรงพยาบาล
เพื่อนําขอมูลมา
จัดทําแผนดําเนิน
การ
2.รพ.มทส ได
ดําเนินการจัด
กิจกรรม สงเสริม
การบริการดาน
สุขภาพอนามัยไป
บางกิจกรรมแลว

เนื่องจากเกิด
สถานการณการ
ระบาดของเชื้อโค
โรนาไวรัส
COVID-19 จึงทํา
ใหการจัดกิจกรรม
ตางๆตองเลื่อน
ออกไปและบาง
กิจกรรมตองยก
เลิก

เลื่อนการจัด
กิจกรรม
บางอยางท่ีไมจํา
ออกไป จนกวา
สถานการณจะดี
ขึ้น

- นักศึกษากลุมเสี่ยงไดรับการคัด
กรองและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ภาวะเมตาบอลิก ซินโดรมไมนอย
กวารอยละ 50

รอยละ 50 50 100 ตรวจสุขภาพ และ
คัดกรองสุขภาพ
นักศึกษาชั้่นปที่ 1

เนื่องจาก
สถานการณการ
ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
(COVID-2019)
จึงไมไดมีการจัด
มหกรรมตรวจ
สุขภาพนักศึกษา
นักศึกษาจึงไมได
มาตรวจเทาที่ควร

- อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก โรค
ไขหวัดใหญ โรคอุจาระรวง ลดลง
เม่ือเทียบกับคามัธยฐาน 5 ปยอน
หลัง

อัตราปวย 3 2 66.67 เนื่องจาก เกิดการ
ระบาดของโรคไข
เลือดทั่ว
ประเทศ  ทําใหมี
นักศึกษาปวยดวย

1.นักศึกษาที่ปวย
สวนใหญอาศัย
หอนอก ทําให
การควบคุมโรคไม

1.ประสาน
รพ.สต. รอบ
มทส. ในการควบ
คุมโรคไขเลือด
ออกบริเวณ

แผนงาน : 5.2.1 การสรางระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (System for green university)
งาน/โครงการ : 2101059 - งานสงเสริมบริการดานสุขภาพอนามัย
หนวยงาน : 4020000 - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

โรคไขเลือดออกใน
พื้นท่ีเพิ่มขึ้น

ทั่วถึง
2.สภาพแวดลอม
ของหอพักนัก
ศึกษา เอื้อตอการ
เปนแหลงเพาะ
พันธุยุงลาย เชน
รองระบายนํ้าไหล
ไมสะดวกมีการขัง
ของนํ้า    

หอนอก
มหาวิทยาลัย
2. ประสาน สวน
อาคารสถานท่ี
สวนกิจการนัก
ศึกษา ในการ
ปรับปรุงสภาพ
แวดลอม หอพัก
ภายใน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนทรัพยากรบุคคล

เปาหมาย : พิจารณาสมรรถนะและเสนทางอาชีพของบุคลากรเปนสําคัญ

- การฝกอบรมเปนไปตามแผนการที่
กําหนด

รอยละ 90 88 97.78 1. มีแผนการฝก
อบรม HRD
Master Plan
เรียบรอยแลว
2. ดําเนินการ
จัดการฝกอบรม
ตาม HRD
Master Plan ที่
ไดกําหนดไว
3. ดําเนินการจัด
ฝกอบรมตามที่
หนวยงานอื่นๆ
เสนอความ
ประสงคมายังสวน
ทรัพยากรบุคคล
4. มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
พนักงานในการฝก
อบรมทุกครั้ง

เนื่องจากอยูใน
สถานการณแพร
ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา-19
และมหาวิทยาลัย
มีประกาศปด
สถานท่ีปฏิบัติให
พนักงานปฏิบัติ
งานที่
บาน  (WFH) เพื่อ
ความปลอดภัย
และลดการแพร
เช้ือ งานพัฒนา
บุคลากรจึงตอง
ลดการจัด
กิจกรรมท่ีตอง
รวมตัวของคนหมู
มาก และเพิ่มชอง
ทางการอบรม
เชน การอบรมออ
นไลน หรือ
การอบรมผาน
ระบบ ZOOM
เปนตน

1. เพิ่มชองทาง
การอบรม เชน
การอบรมออ
นไลน หรือ
การอบรมผาน
ระบบ ZOOM
2. ทบทวนแผน
การจัดอบรมไตร
มาสท่ี 3 เพ่ือจัด
อบรมไตรมาสที่
4

- ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
และการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร

คะแนน 5 5 100 ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม 2562 -
ธันวาคม 2562)
1.แจงงบประมาณ
ดานงานบริหาร
บุคคลสําหรับ
หนวยงานประจํา
ป พ.ศ.2563 (31
ต.ค.2562)

หลักสูตรพัฒนา

เนื่องจากอยูใน
สถานการณแพร
ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา-19
และมหาวิทยาลัย
มีประกาศปด
สถานท่ีปฏิบัติให
พนักงานปฏิบัติ
งานที่
บาน  (WFH) เพื่อ
ความปลอดภัย

1. จัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลา
กรโดยคอร
สอบรมออนไลน
จากวิทยากรภาย
นอก
2. ในระหวางที่
สถานการณโค
วิด-19 มีแนวโนม
ลดลง และ
รัฐบาลมีนโยบาย

แผนงาน : 5.4.1 การจัดการทรัพยากรบุคคล 3R (Recruit-Retain-Retire)
งาน/โครงการ : 2301006 - งานสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
หนวยงาน : 0020300 - สวนทรัพยากรบุคคล
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

(Core Value)
1.การสอบวัด
ความรูดานภาษา
อังกฤษสไหรับ
พนักงานสาย
ปฏิบัติการ
วิชาชีพฯ จํานวน
2 รุน (วันที่ 2-3
ธันวาคม 2562)
ผูเขารวมกิจกรรม
รุนที่ 1 จํานวน 25
คน , รุนที่ 2
จํานวน 26 คน

หลักสูตร Work
life balance
1. จัดอบรม
โครงการสุคนธ
บําบัด  วันที่ 9
ธันวาคม 2562
เวลา
13.00-16.00 น.
ณ หองสารวิธาน
อาคารบริหาร มีผู
เขารวมกิจกรรม
จํานวน 47 คน
2. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา
ขอตกลงการ
ปฏิบัติงาน
(Performance
Agreement) วัน
ที่ 14-15 ธันวาคม
2562 ณ หอง
palatino โรงแรม
บาลิออส เขาใหญ
จ.นครราชสีมา มีผู
บริหารเขารวม
กิจกรรมจํานวน
51 คน

ไตรมาสที่  2 (1
มกราคม 2563 –
7 เมษายน  2563)

หลักสูตรพัฒนา

และลดการแพร
เช้ือ งานพัฒนา
บุคลากรจึงตอง
ลดการจัด
กิจกรรมท่ีตอง
รวมตัวของคนหมู
มาก และเพิ่มชอง
ทางการอบรม
เชน การอบรมออ
นไลน หรือ
การอบรมผาน
ระบบ ZOOM
เปนตน

ใหดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ได
ตามปกติ แตยังมี
มาตรการปองกัน
การแพรเช้ือโค
วิด-19 ซึ่งงาน
พัฒนาบุคลากรได
ปฏิบัติตามเเนว
ทาง/มาตรการ
ทางสาธารณ
สุขอยางเครงครัด
เชน คัดกรองดวย
เครื่องวัดอุณหภูมิ
รางกาย เจ
ลแอลกอฮอลลาง
มือ กอนเขารวม
กิจกรรม เปนตน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

(Core Value)
1.การสอบวัด
ความรูดานภาษา
อังกฤษสําหรับ
พนักงานสาย
ปฏิบัติการ
วิชาชีพฯ
จํานวน  4 รุน (วัน
ที่  6 กุมภาพันธ
2563) ผูเขารวม
กิจกรรม
จํานวน  14 คน
หลักสูตร Work
life balance
1. การฝกอบรม
ปฐมพยาบาลการ
กูฟนคืนชีพและ
เครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟาอัตมัติ
(AED) มีผูเขารวม
กิจกรรมจํานวน
42 คน
2. โครงการสอน
ทําหนากากผาปด
จมูกปองกันเชื้อ
ไวรัสโคโรนาและ
ฝุนละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 ดวย
ตนเองแบบงายๆ
มีผูเขารวมจํานวน
183 คน
3. Live รูเทาทัน
ไวรัสโคโรนา
ตระหนัก แตไม
ตระหนก

ไตรมาสที่  3 (1
เมษายน – 30
มิถุนายน 2563)
หลักสูตรเพิ่ม
สมรรถนะการเปน
ผูนํา
(Leadership
Competency)
1.โครงการอบรม
ออนไลนสําหรับ
หัวหนางาน "หลัก
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สูตร Supervisory
Development
Program (SDP)
วันท่ี 18-24
พฤษภาคม 2563
มีผูเขาอบรม
จํานวน 19 คน
2.โครงการฝก
อบรม หลักสูตร 7
อุปนิสัยของผูที่มี
ประสิทธิผลสูง
(The 7 Habits of
Highly Effective
People) รุนที่ 1
วันท่ี 25-26
มิถุนายน 2563 มี
ผูเขาอบรมจํานวน
20 คน
3. โครงการฝก
อบรม หลักสูตร 7
อุปนิสัยของผูที่มี
ประสิทธิผลสูง
(The 7 Habits of
Highly Effective
People) รุนที่ 2
วันท่ี 29-30
มิถุนายน
2563  มีผูเขา
อบรมจํานวน 20
คน

ไตรมาสที่ 4
- จัดการสอบวัด
ความรูดานภาษา
อังกฤษสําหรับ
พนักงานสาย
ปฏิบัติการ
วิชาชีพฯ
จํานวน  1 รุน
- จัดอบรมคูมือ
การจัดประชุม
อยางมืออาชีพ 1
ครั้ง
- จัดอบรมการวาง
แผนการเงิน
happy Money
happy
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

Retirement 1
ครั้ง
- จัดกิจกรรม SUT
FIT to FIGHT
COVID 1 ครั้ง
- จัดปฐมนิเทศ
พนักงานใหม
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนทรัพยากรบุคคล

เปาหมาย : ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานการออกกําลังกาย/ การสันทนาการ/ แหลงการหาความรู/ IT Infrastructure ใหสมบูรณสอด
คลองกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย

- ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
สุขลักษณะที่ดีในหนวยงาน

คะแนน 5 5 100 ที่ประชุมคณะ
กรรมการบานพัก
บุคลากรครั้งที่
4/2562 เมื่อวันท่ี
17 ธ.ค.62 มีมติ
จัดกิจกรรมทํา
ความสะอาด
บริเวณลานจอด
รถเรือนพักสุข
นิวาส 5-8 ตั้งแต
วันท่ี 9 มกราคม
2563 เปนตนไป
1.มีการมอบชอ
ดอกไมแสดงความ
ยินดีแกพนักงาน
สายปฎิบัติการที่มี
ผลงานดีเดนจาก
หนวยงานภาย
นอก ในที่ประชุม
ประสาน
งานบริหาร เมื่อ
วันท่ี 26 ม.ค.63
จํานวน 5 คน
2. สนับสนุนงบ
ประมาณใหฝาย
วิชาการฯ เพื่อ
แสดงความยินดี
สําหรับนักวิจัย
มทส. จํานวน 6
ทาน เมื่อวันท่ี 13
ก.พ.63 ณ Co-
Working Space
3. มีการจัดอบรม
AED เม่ือวันท่ี 25

เนื่องจาก
สถานการณโควิด
จึงจัดกิจกรรมแบ
เวนระยะหาง

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002088 - งานสงเสริมสุขลักษณะที่ดีในหนวยงาน
หนวยงาน : 0020300 - สวนทรัพยากรบุคคล
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ก.พ.63 จํานวน
42 คน ณ อาคาร
วิชาการ 1
4. สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม
มหาวิทยาลัย
มหิดล สงรายงาน
ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ
ความผูกพัน
องคกร สมดุลแหง
ชีวิต และความสุข
ของ มทส. เม่ือวัน
ที่ 18 ก.พ.63
ไตรมาส 3
1. ดําเนินการสง
เสริมสุขลักษณะที่
ดีในหนวยงาน ใน
การดูแลพนักงาน
โดยการจัดทํา
ประกันภัย(โควิด)
ใหกับพนักงาน
และลูกจาง
จํานวน 1,648 คน
ตามหนังสือที่ อว
7402(3)/988
ลว.20 มี.ค.63
และจัดสงรายชื่อ
ใหกับบริษัท
ประกันฯ เพ่ิมเติม
2. จัดหาเครื่องวัด
อุณหภูมิ เพื่อ
ปองกันการแพร
ระบาดเช้ือไวรัสโค
โรนา ตามอาคารที่
มหาวิทยาลัย
กําหนด
3. มหาวิทยาลัยฯ
มีนโยบายให
พนักงาน ลูกจาง
ฯลฯ ทําแบบ
ประเมินความ
เสี่ยงโควิดทุกวัน
นับตั้งแตวันที่ 25
พ.ค.63 เปนตนมา
4. ประสานในการ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จัดทําสติกเกอร
รูปสัญลักษณ
social
distancing ใหกับ
งาน รปภ. เพื่อ
ดําเนินการแจก
จายไปตามอาคาร
ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ไตรมาส 4
1.มอบเกียรติบัตร
เพื่อแสดงความ
ยินดีแดพนักงาน
สายวิชาการ
จํานวน 12 ราย
และ สายปฏิบัติ
การฯ จํานวน 8
ราย ในงานพิธี
ปราศรัยของ
อธิการบดี เม่ือวัน
ที่ 27 ก.ค. 63
2. สนับสนุนงบ
ประมาณในการ
จัดกิจกรรม 5ส
ของหนวยงาน
จํานวน 10 หนวย
งาน
3. มีการมอบของ
ที่ระลึก และ
เกียรติบัตร/รางวัล
SUT: FIT TO
FIGHT COVID-19
ใหกับหนวยงานท่ี
มีรอยละผูทําแบบ
ประเมินสูงสุด 10
หนวยงาน และ
บุคลากรที่ทําแบบ
ประเมินครบ 100
% (รางวัลตื่นมา
ทํา) 20 รางวัล
เม่ือวันที่ 28
ก.ย.63
4. มีการมอบ
เครื่องกดเจ
ลแอลกอฮอลแบบ
เทาเหยียบประจํา
จุดคัดกรอง
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จํานวน 31 จุด
เม่ือวันที่ 28
ก.ย.63
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนประชาสัมพันธ

เปาหมาย : จัดตั้งทีมบริหารอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในระดับมืออาชีพ โดยสรางระบบการตรวจวัด University Accountability และ
University Profiles ในมิติตาง ๆ

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ดานการเสริมสรางภาพลักษณ
องคกร

คะแนน 5 5 100 ดําเนินการผลิต
และเผยแพร
ประชาสัมพันธสื่อ
ในทุกชอง
ทาง  (ตามเอกสาร
ไฟลแนบ)

- มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับ ใน
ฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสราง
สรรคนวัตกรรมและ เปนที่พ่ึงของ
สังคม

รอยละ 80 160 200 เสริมสรางภาพ
ลักษณ
มหาวิทยาลัย ให
เปนที่ยอมรับและ
เปนที่พึ่งของสังคม

แผนงาน : 5.7.1 การสรางภาพลักษณแหงคุณคา (Prestige)
งาน/โครงการ : 3001007 - งานเสริมสรางภาพลักษณองคกร (SUT branding)
หนวยงาน : 0021000 - สวนประชาสัมพันธ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : บุคลากรและนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมเกิดจิตสํานึกในการชวยเหลือชุมชนและสังคม

- ระดับความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม Happy Society (Back to
School)

คะแนน 5 5 100 งานประจํา
สามารถปฏิบัติ
งานไดตามแผน
งานท่ีกําหนด เชน
เลือก รร. แลว สั่ง
ทําเส้ือแลว  แต
บางแผนงานมีการ
ปรับ ขยายเวลา
ออกไป เชน Back
to school และ
การอบรม
พนักงานธุรการ
เรื่อง การทบทวน
จัดเตรียมเอกสาร
การจัดซื้อจัด
จาง  เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

ไมมี ไมมี

- ระบบการจัดการหองสมุดตาม
มาตรฐานใหแกชุมชนและโรงเรียน

งาน 1 1 100 ดําเนินการไดตาม
แผน

- นํานวัตกรรมวัสดุอิฐมวลเบาของ
มทส. ไปใชงานจริง - ปรับปรุงหอง
สมุด

งาน 1 0 0 ไมไดดําเนินการ

แผนงาน : 5.7.1 การสรางภาพลักษณแหงคุณคา (Prestige)
งาน/โครงการ : 3001010 - โครงการ Happy Society (Back to School)
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนกิจการนักศึกษา

เปาหมาย : สนับสนุนกิจกรรมของศิษยเการวมกับบุคลากรมหาวิทยาลัย/ นักศึกษา/ บุคลากรวิชาการ เพื่อทํา University Engagement
กับชุมชน

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
SUT Connected

คะแนน 5 5 100 - วางแผนการ
ดําเนินงานตาง ๆ
ของปงบประมาณ
2563 แลวบาง
สวน
- อยูในระหวาง
การเตรียมประชุม
คณะทํางานฯ
- ประชุมคณะทํา
งานดําเนินงาน
ดานศิษยเกา
สัมพันธ เมื่อวันท่ี
12 มีนาคม 2563
ที่ประชุมมีมติเห็น
ชอบแผนการ
ดําเนินงาน งาน
ศิษยเกาสัมพันธ

ไตรมาส 3
ดําเนินกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติ
งาน

- มีงานวาระดวน
เขามาแทรก

- มีศิษยเกาที่เขารวมกิจกรรมกับ
หนวยงานของ มทส. หรือทํา
ประโยชนใหชุมชน

รอยละ
(ของศิษย
เกาทั้ง
หมด)

6 7.39 123.17 - ในชวงพิธีพระ
ราชทานปริญญา
บัตร มีบัณฑิตลง
ทะเบียนเขาระบบ
Alumni
Database
จํานวน 2,371 คน
คิดเปนรอยละ 4.8
ของศิษยเกาทั้ง
หมด

แผนงาน : 5.5.1 การจัดการศิษยเกาอยางทันสมัย (Modern alumni management)
งาน/โครงการ : 2401008 - โครงการ SUT CONNECTED
หนวยงาน : 0020900 - สวนกิจการนักศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ไตรมาส 2 มีศิษย
เกาเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ดัง
นี้
- กิจกรรมคืนสู
เหยา สาขา
วิศวกรรมไฟฟา
จัดกิจกรรม เมื่อ
25 มกราคม
2563 มีศิษยเกา
เขารวมจํานวน
300 คน
- กิจกรรมสานฝน
ปบทองชอท่ี 27
ซึ่งจัดโดยศิษยเกา
ในนามชมรมดอก
ปบ เมื่อวันที่
18-19 มกราคม
2563 มีศิษยเกา
เขารวมจํานวน 25
คน
- กิจกรรมกอลฟ
ศิษยเกาสัมพันธ
"ปบทองผลัดถิ่น
ครั้งท่ี 5" ณ สนาม
กอลฟบูรพากอลฟ
คลับ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี เมื่อวันท่ี
7 มีนาคม 2563 มี
ศิษยเกาเขารวม
จํานวน 100 คน
- กิจกรรมงานคืน
สูเหยา SUT
Reunion In
celebration of
SUT 30th
Anniversary มี
ศิษยเกาลง
ทะเบียนเขารวม
งานจํานวน 208
คน และ ติดตาม
Facebook
Fanpage จํานวน
720 คน

รวมทั้งสิ้น 1,353
คน คิดเปนรอยละ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

4.02 ของศิษยเกา
ทั้งหมดในระบบ
ฐานขอมูลศิษยเกา
33,678 คน

ไตรมาส 4
ศิษยเกาเขามาลง
ทะเบียนในระบบ
ฐานขอมูล จํานวน
1082 คน

ศิษยเกาเขามา
ติดตาม
Facebook
Fanpage จํานวน
177 คน

รวมทั้งสิ้น 1,259
คน คิดเปนรอยละ
2.39 ของศิษยเกา
ทั้งหมดในระบบ
ฐานขอมูลศิษยเกา
52,728 คน

- สนับสนุนการเพิ่มความเขมแข็ง
และการมีสวนรวมของศิษยเกาผาน
หนวยงานตาง ๆ

ครั้ง 5 5 100 - สนับสนุน
กิจกรรมคืนสูเหยา
สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร
จัดกิจกรรมเมื่อ
30 พ.ย. 62
- สนับสนุน
โครงการ สานฝน
ปบทอง ชอที่ 27
โดยจะจัดกิจกรรม
ในวันที่ 18-19
ม.ค. 63

ไตรมาส 2 ไดรวม
สนับสนุนกิจกรรม
ตาง ๆ ดังนี้
- สนับสนุน
กิจกรรมคืนสูเหยา
สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา จัดกิจกรรม
เม่ือ 25 มกราคม
2563
- รวมกิจกรรม
สานฝนปบทองชอ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ที่ 27 ซึ่งจัดโดย
ศิษยเกาในนาม
ชมรมดอกปบ เมื่อ
วันท่ี 18-19
มกราคม 2563
- สนับสนุนของท่ี
ระลึกและรวม
กิจกรรมกอลฟ
ศิษยเกาสัมพันธ
"ปบทองผลัดถิ่น
ครั้งท่ี 5" ณ สนาม
กอลฟบูรพากอลฟ
คลับ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี เมื่อวันท่ี
7 มีนาคม 2563

ไตรมาส 4
จัดกิจกรรม "ศิษย
เกาสัมพันธบอก
เลาประสบการณ"
รวมกับกิจกรรม
ปฐมนิเทศหอพัก
เม่ือวันที่ 26
กรกฎาคม 2563
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยคอมพิวเตอร

เปาหมาย : ปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานเพ่ือบริหารการเรียนการสอน/การใชหองเรียนหองสอนโดยใชระบบ Digital อยางเปน
รูปธรรม/มีระบบการสอนในลักษณะ Virtual Classroom ได/มีระบบการจองหองเรียน/หองสัมมนาอยางเปนระบบ

- ระดับความสําเร็จของการขยาย
ศักยภาพระบบเมลลมหาวิทยาลัย

คะแนน 5 5 100 1. ทําแผนปรับ
ปรุงระบบเมลล
มหาวิทยาลัย
2.จัดทําขอกําหนด
หรือขอบเขตงาน
(TOR)
3.ดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ ใน
การจัดหาผูรับ
จาง/ผูใหบริการ
เชา-ตรวจรับงาน
เชา
ebidding กพ63

มิย 63
-ตรวจรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแม
ขาย
-พัฒนาระบบ
-เพิ่มโควตาการใช
งาน inbox 10G

- ผูใชงานมีพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลไมนอย
กวา 8 Gb ตอ 1 บัญชีผูใชงาน
ระบบสามารถรองรับผูใชงานไมตํ่า
กวา 4000 account เพื่อรองรับการ
เปนมหาวิทยาลัยที่ ดําเนินการในรูป
แบบของ Digital wide campus

ระบบ 1 1 100 มิ.ย.63
พัฒนา-ปรับปรุง
ระบบ sutmail
แลวเสร็จ

แผนงาน : 5.1.1 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT application for university)
งาน/โครงการ : 2001144 - โครงการขยายศักยภาพระบบเมลมหาวิทยาลัย
หนวยงาน : 3040000 - ศูนยคอมพิวเตอร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : ผังแมบททางกายภาพ (Master Plan)

- ระดับความสําเร็จของการออก
แบบผังแมบททางกายภาพ (Master
Plan) มทส. ระยะ 20 ป

คะแนน 5 4 80 1. แตงตั้งคณะ
กรรมการและ
คณะทํางาน
2. ประชุมคณะ
อนุกรรมการฯ 5
ครั้ง
3. จัดทํา (ราง) ผัง
แมบทดาน
กายภาพระยะ 20
ป
4. จัดทํา ราง
แผนพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
อยางยั่งยืน
5. จัดทํา ราง
แผนพัฒนา
Smart Campus
6. แตงตั้งคณะ
กรรมการและราง
ขอบเขตงานจัด
จางออกแบบผัง
ภูมิทัศน
(Landscape)
ภายใน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
จํานวน 3 จุด คือ
1) พื้นท่ีลาน
สัญลักษณสถาน
2) กลุมพื้นท่ีโรง
พยาบาล มทส. 3)
กลุมพื้นท่ีอาคาร
เรียนรวม 1 – 2
7. คําสั่ง
มหาวิทยาลัย

1. ประชุมคณะ
อนุกรรมการฯลา
ชากวาแผน 1
เดือน

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002093 - โครงการจัดทําผังแมบท (Master Plan) พัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เทคโนโลยีสุรนารี
(มทส.)
นครราชสีมา
ที่  1315/2563
เรื่อง แตงตั้งคณะ
กรรมการซื้อหรือ
จางโดยวิธี
    เฉพาะเจาะจง
และคณะ
กรรมการตรวจรับ
พัสดุ สําหรับการ
จางออกแบบผัง
ภูมิทัศน
(Landscape)
ภายใน
มหาวิทยาลัย
    เทคโนโลยีสุ
รนารี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
8. รายงานความ
กาวหนาการออก
แบบผังภูมิทัศน
(Landscape)
ภายใน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 1

- มีแผนแมบททางกายภาพ (Master
Plan) มทส. ระยะ 20 ป

แผน 1 2 200 1. รายงานความ
กาวหนาการออก
แบบผังภูมิทัศน
(Landscape)
ภายใน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 1
2. อยูระหวาง
ดําเนินการปรับ
ปรุงแกไข (ราง)
แผนแมบททาง
กายภาพ (Master
Plan) มทส. ระยะ
20 ป ตามขอ
เสนอจากที่
ประชุมคณะ
อนุกรรมการฯ
ครั้งท่ี 3/2563
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

- มีแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
อยางยั่งยืน และ แผนพัฒนา Smart
Campus

แผน 2 2 100 รูปเลม (ราง) แผน
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
อยางยั่งยืน และ
รูปเลม (ราง) แผน
พัฒนา Smart
Campus
รายงานไตรมาส 3
แลว
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนแผนงาน

เปาหมาย : ระบบการบริหารดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
งานบริหารจัดการความรู

คะแนน 5 5 100 -ไตรมาส 1 :
มหาวิทยาลัย
มีนโยบายในการ
จัดทําแผนบริหาร
จัดการความรูทั้ง
ระดับหนวยงาน
และระดับ
มหาวิทยาลัย โดย
ผานความเห็น
ชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร
จัดการความรูฯ
ในคราวการ
ประชุมครั้งที่
3/2562 เมื่อวันท่ี
20 ธันวาคม
2562
- มีการสื่อสารทํา
ความเขาใจรวม
กับทุกหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัยใน
แนวทางการ
ดําเนินงานดาน
การบริหารจัดการ
ความรูของมหาวิ
ทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2563
-ไตรมาส 2 : มี
การจัดทํา
โครงการตามแผน
ปฏิบัติจัดการ
ความรูทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและ
ระดับหนวยงาน ที่

แผนงาน : 5.7.2 การจัดการเพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมแหงคุณภาพ (Management for quality culture embedded)
งาน/โครงการ : 3002101 - โครงการบริหารจัดการความรู
หนวยงาน : 0020700 - สวนแผนงาน

667



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

สอดคลองการ
แผนพัฒนามหาวิ
ทยาลัย โดยจัดทํา
เปนเลมแผน
ปฏิบัติการจัดการ
ความรู ประจําป
งบประมาณ 2563
เผยแพรใหกับผู
บริหารและทุก
หนวยงานใน
มหาวิทยาลัย
-ไตรมาส 3 : มี
การติดตามผลการ
ดําเนินงานดาน
การบริหารจัดการ
ความรูประจําไตร
มาส ทั้งระดับ
หนวยงานและ
ระดับ
มหาวิทยาลัย
-ไตรมาส 4 : ไดมี
การติดตามผลการ
ดําเนินงานบริหาร
จัดการความรูทั้ง
ในระดับ
มหาวิทยาลัย และ
ระดับหนวยงาน
ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2563 พรอม
ดําเนินการจัดทํา
โครงการตามแผน
ปฏิบัติการจัดการ
ความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2564

- รอยละของความกาวหนาในการ
พัฒนาทักษะ KM Facilitator

รอยละ 40 40 100 -ไตรมาส 1 : คณะ
กรรมการบริหาร
จัดการความรูฯ
ไดใหความเห็น
ชอบแนวทางการ
พัฒนาทีม KM
Facilitator เพื่อ
ยกระดับการ
จัดการความรู
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

พรอมงบประมาณ
ดําเนินการ เมื่อ
คราวการประชุม
ครั้งท่ี 3/2562 วัน
ที่ 20 ธันวาคม
2562
-ไตรมาส 2 : ฝาย
เลขานุการฯ ไดจัด
ทํารางโครงการ
พัฒนาทักษะ KM
Facilitator
ของมหาวิทยาลัย
โดยมีกําหนดการ
ดําเนินงานในชวง
เดือนสิงหาคม
2563 นี้
-ไตรมาส 3และ 4
: ไมสามารถ
ดําเนินการตาม
แผนไดเนื่องจาก
สถานการณโรค
ระบาดโควิด19

- มีระบบการจัดการองคความรูท่ีมี
ประสิทธิภาพ

รอยละ 90 90 100 1) มหาวิทยาลัย
มีนโยบายในการ
จัดตั้งคณะทํางาน
จัดทํา SUT KM-
Cloud
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุ
รนารี  โดยผาน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ความรูฯ ในคราว
การประชุมครั้งที่
3/2562 เมื่อวันท่ี
20 ธันวาคม
2562
2) เพื่อใหมีระบบ
การจัดการองค
ความรูที่มี
ประสิทธิภาพ
คณะทํางานดัง
กลาวจึงจัดทํา
"โครงการจัดทํา
SUT KM Cloud
มหาวิทยาลัย
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เทคโนโลยีสุรนารี"
ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2564 ขึ้น
3) จัดทําโครง
สรางของขอมูล
และความตองการ
ของระบบ SUT
KM Cloud
มหาวิทยาลัย
4) อยูระหวางการ
หารือรวมกับ MIS
เพ่ือการพัฒนา
ระบบ KM Cloud
ของมหาวิทยาลัย
โดยจะเริ่มดําเนิน
การตอในปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2564

- รอยละความกาวหนาของการ
ศึกษาในการมี KM-Cloud
ของมหาวิทยาลัยและการใช
ประโยชน

รอยละ 80 80 100 - คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ความรูฯ ไดให
ความเห็นชอบ
แนวทางการศึกษา
รูปแบบเพื่อจัดให
มี “Knowledge
Management
Database” ในรูป
แบบ KM-Cloud
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
พรอมกับจัดตั้ง
คณะทํางานฯ เมื่อ
คราวการประชุม
ครั้งท่ี 3/2562 วัน
ที่ 20 ธันวาคม
2562
- ไดมีการจัดตั้ง
แตงตั้งคณะทํา
งานจัดทํา SUT
KM-Cloud
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
และมีการประชุม
คณะทํางานฯ ครั้
งที่ 1/2563 เพ่ือ
กําหนดแนวทาง
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

และรูปแบบการ
ดําเนินงานเพื่อ
การจัดใหมี
“Knowledge
Management
Database” ในรูป
แบบ KM-Cloud
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
-มีการจัดทําโครง
สรางของขอมูล
(Data) และความ
ตองการของระบบ
SUT KM Cloud
เพื่อประกอบการ
พัฒนาระบบ SUT
KM Cloud  เพื่อ
การใชประโยชน
ตอไป
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนแผนงาน

เปาหมาย : ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

คะแนน 5 5 100 - มีนโยบายในการ
จัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง
โดยผานความเห็น
ชอบจากคณะ
กรรมการบริหา
จัดการความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายใน คณะ
กรมการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน
และสภา
มหาวิทยาลัย
- มีการสื่อสารเพื่อ
ใหเกิดความเขาใจ
รวมกันในการจัด
ทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงควบคู
กับการจัดทําแผน
ปฏิบัติการประจํา
ป (Risk
Management
for Action Plan)
- มีแผนบริหาร
ความเสี่ยงควบคู
กับการจัดทําแผน
ปฏิบัติการประจํา
ป คิดเปนรอยละ
100 ท้ังงานพัฒนา
และโครงการ โดย
ผานความเห็น
ชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ เรียบ

แผนงาน : 5.7.2 การจัดการเพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมแหงคุณภาพ (Management for quality culture embedded)
งาน/โครงการ : 3002100 - โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง
หนวยงาน : 0020700 - สวนแผนงาน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

รอยแลว
-มีการติดตามผล
การดําเนินงาน
ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงทง 3
ระดับ คือ ระดับ
งานโครงการ
ระดับหนวยงาน
และระดับ
มหาวิทยาลัย  
-สรุปภาพรวมผล
การดําเนินงานนํา
เสนอผูบริหารและ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
เพ่ือทราบ

- รอยละของปจจัยเสี่ยงท่ีลดลงใน
ภาพรวมของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

รอยละ 85 85 100 ไตรมาสที่ 1 : ยัง
ไมสามารถ
ประเมินความ
เสี่ยงไดเนื่อง
จากอยูระหวาง
ดําเนินการปรับ
ขอมูลแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัยตาม
ขอสังเกต/ขอ
เสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัย
ไตรมาสที่ 2 : ผล
การดําเนินงาน
ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ณ
ไตรมาส 2/2563
สรุปในภาพรวม
ปจจัยเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย
ลดลง จากการที่
มหาวิทยาลัยได
ดําเนินงาน
กิจกรรมตาง ๆ
โดยฝายที่รับผิด
ชอบในประเด็น
ความเสี่ยงนั้น ๆ
เชน 1) ยกรางขอ
บังคับ วาดวยการ
ศึกษาระบบคลัง
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

หนวยกิตเพื่อจัด
ทําขอบังคับระบบ
คลังหนวยกิตให
ครอบคลุมการ
ศึกษาระบบตาง ๆ
2) มาตรการ
บริหารงบ
ประมาณและการ
คลัง มาตรการ
ประหยัดการใช
พลังงานไฟฟา
เพื่อบริหารความ
เสี่ยงทางการเงิน
3) จัดทํา Hight
Availability
สําหรับระบบ
สารสนเทศท่ีมี
ความสําคัญใน
ระดับสูง เปนตน
ไตรมาสที่ 3 :
จากรายงานผล
การสอบทานแผน
การบริหารความ
เสี่ยงและการควบ
คุมภายในรอบครึ่ง
ป ของหนวยตรวจ
สอบภายใน ผล
การประเมินคา
ความเสี่ยงหลัง
การดําเนินงาน
ครึ่งปแรกลดลงทุก
แผนความเสี่ยง
ไตรมาสที่ 4 : จาก
การรายงานผล
การบริหารความ
เสี่ยงของผูรับผิด
ชอบหลักในแตละ
ประเด็นความ
เสี่ยง สรุปผลการ
ดําเนินงาน
สามารถลดระดับ
ความเสี่ยงลงได
จากระดับความ
เสี่ยงสูงมาก
(Extreme Risk,
E) คงเหลือระดับ
ความเสี่ยง
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ปานกลาง
(Medium Risk,
M)

- รอยละการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงท่ีไดจากการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ

รอยละ 80 240 300 มหาวิทยาลัยไดมี
การจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง
งาน
พัฒนา/โครงการ
ควบคูกับการจัด
ทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2563 จํานวน
164 ประเด็น
ความเสี่ยง คิดเปน
รอยละ 100 จาก
จํานวน แผน
งาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยผาน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงฯ ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันท่ี
13 ธันวาคม
2562

- รอยละของการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง

รอยละ 100 100 100 -ไตรมาส 1 :  ยัง
ไมสามารถ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยงได เนื่องจาก
ผูรับผิดชอบแผน
ความเสี่ยงทั้ง
ระดับหนวยงาน
และระดับ
มหาวิทยาลัยอยู
ระหวางดําเนิน
การเพื่อลดระดับ
ความเสี่ยงใหเปน
ไปตามแผนที่
กําหนด หากมีผล
การดําเนินแลวจะ
มีการจัดทําขอมูล
ใหเปนปจจุบันอีก
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ครั้งหนึ่ง
-ไตรมาส 2 :  
มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยงที่กําหนด
โดยมีการติดตาม
ผลการดําเนินงาน
ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและ
ระดับหนวยงานใน
ไตรมาสที่ 2/2563
นํามาวิเคราะหผล
การดําเนินงาน
โดยภาพรวมแลว
เปนไปตามแผน
บริหารความเสี่ยง
ที่กําหนดไว
- ไตรมาส 3 : ผล
การดําเนินงาน
เปนไปตามแผนที่
กําหนด โดยอยู
ระหวางการ
ติดตามผลการ
ดําเนินตามแผน
ความเสี่ยงทั้ง 3
ระดับ คือ ระดับ
งานโครงการ
ระดับหนวยงาน
และระดับ
มหาวิทยาลัย
- ไตรมาส 4 :
มหาวิทยาลัยไดมี
การดําเนิน
งานบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2563 ซึ่งผลการ
ดําเนินงานเปนไป
ตามบริหารความ
เสี่ยงที่กําหนด
และจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง
ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2564
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : มีแผนการบริหารจัดการโรงเรือนพักสุนัข

- ระดับความสําเร็จของแผนการ
บริหารจัดการโรงเรือนพักสุนัข

คะแนน 5 5 100 มีระบบการ
บริหารจัดการ
สุนัขจรจัดที่อาศัย
อยูในโรงเรือนพัก
สุนัขชั่วคราว

การจัดคนเขาดูแล
โรงเรือน ยังไม
สัมพันธกับแผนที่
ไดตั้งไว เนื่องจาก
ตองทําภารกิจ
หลักใหเรียบรอย
กอน

ปรับเปลี่ยนวิธี
การทํางานใหม

- บริหารจัดการโดยสามารถควบคุม
สุนัขจรจัดไมใหเพิ่มขึ้น

รอยละ 100 235 235 จํานวนสุนัขจรจัด
ในพื้นที่เปาหมาย
มีจํานวนลดลง

การจับสุนัขจรจัด
ทําไดยาก

ลองเปลี่ยนวิธี
การ และปรึกษา
ผูท่ีมีความเช่ียว
ชาญ

แผนงาน : 5.2.1 การสรางระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (System for green university)
งาน/โครงการ : 2101062 - โครงการบริหารจัดการโรงเรือนพักสุนัขชั่วคราว
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนแผนงาน

เปาหมาย : จัดทําบริหารระบบการตรวจสอบผานทางระบบ Project-Based Management ท่ีสามารถตรวจสอบ Performance-Based
ของโครงการทุกโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปไดอยางเปนระบบ เพ่ือปองกันความลาชา/ สนับสนุนการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ

- ระดับความสําเร็จของการ
บูรณาการระบบ Project-Based
Management

คะแนน 5 5 100 ประชุมการดําเนิน
งาน ติดตามการ
ปรับปรุงพัฒนา
ระบบบูรณาการ
PBM และ MIS
โดยการจัดทํา
กราฟผลการ
ดําเนินงานของตัว
ชี้วัดฝง
มหาวิทยาลัย เพื่อ
สงตอไปยังระบบ
PBM (คุณสุ
พนิดา) ในการ
เช่ือมตอเพ่ือนํา
เสนอบนกราฟของ
pbm
และหารือเสน
ผูกพันตอเนื่อง

ผูพัฒนาระบบ
ภายนอกอาจไม
คอยมีเวลา จึง
อาจทําใหงานลา
ชากวากําหนด

- รอยละของโครงการท่ีบริหารงาน
ดวยระบบ Project-Based
Management

รอยละ 100 100 100 -

แผนงาน : 5.7.2 การจัดการเพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมแหงคุณภาพ (Management for quality culture embedded)
งาน/โครงการ : 3002096 - โครงการบูรณาการระบบ Project-Based Management กับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
หนวยงาน : 0020700 - สวนแผนงาน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

แผนงาน : 5.7.2 การจัดการเพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมแหงคุณภาพ (Management for quality culture embedded)
งาน/โครงการ : 3002087 - โครงการประชุมรวม (Retreat) มหาวิทยาลัย และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
หนวยงาน : 0030100 - สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปาหมาย : ระบบการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- ระดับความสําเร็จของการประชุม
รวม (Retreat) มหาวิทยาลัย

คะแนน 5 5 100 - ยังไมถึงกําหนด
เวลา
- รับนโยบายการ
จัดการประชุมรวม
สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ประจําป พ.ศ.
2563 โดยจัดรูป
แบบเปนการ
เสวนาเก่ียวกับ
บทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
และใหมีคณะ
กรรมการดําเนิน
งานจัดการประชุม
รวมฯ โดยจะจัด
เสวนาหลังจากที่
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุด
ใหมไดรับการ
โปรดเกลาฯ
- ไดหารือ
อธิการบดีและ
นายกสภา
มหาวิทยาลัย ใน
เรื่องกรอบเวลา
และรูปแบบการ
จัดประชุมรวม
(Retreat) โดย
เห็นควรให
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่พึ่ง
ไดรับการโปรด
เกลาฯ เมื่อวันท่ี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

15 มิถุนายน พ.ศ.
2563 ไดทําความ
รูจักและเขาใจ
บริบทของ มทส.
ใหมากขึ้นกอนจัด
ประชุมรวม
(Retreat)
ประกอบกับการ
แพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19)
- เตรียมการ
ประสานงานสถาน
ที่จัดการประชุม
รวมฯ และเตรียม
กําหนดวันจัดการ
ประชุมรวมฯ
- รับนโยบายให
จัดการประชุมรวม
(Retreat) สภา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ประจําป พ.ศ.
2563 ในชวงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.
2563 (อยูในปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2564)

- รายงานสรุปการประชุมรวม
(Retreat)

รอยละ 100 100 100 รับนโยบายให
จัดการประชุมรวม
(Retreat) สภา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ประจําป พ.ศ.
2563 ในชวงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.
2563 (อยูในปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2564)

- ประเด็นเรื่องเชิงนโยบาย รอยละ 100 100 100 รับนโยบายให
จัดการประชุมรวม
(Retreat) สภา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ประจําป พ.ศ.

680



เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

2563 ในชวงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.
2563 (อยูในปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2564)
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : ปรับปรุงซอมแซมท่ีพักบุคลากร และบานพักรับรอง

- ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ที่พักบุคลากร และบานพักรับรอง

คะแนน 5 5 100 ตรวจรับงานงวด
สุดทายแลว อยู
ระหวางแกไข
สัญญาทําเบิกคา
งานงวดสุดทายให
ผูรับจาง

ปญหาดานมล
ภาวะจากการกอ
สรางกระทบกับผู
พักอาศัยตองปรับ
แผนดําเนินการ
อยางใกลชิด

ปรับแผนการทํา
งานใหมีความ
เหมาะสม

- รอยละของการปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานเปนแหลงเรียนรูและพัก
อาศัย - เรือนพักสุขนิวาส บานพัก
เดี่ยว และบานพักรับรอง

รอยละ 100 100 100 ดําเนินการปรับ
ปรุงไดครบถวนถูก
ตองตามรูปแบบ
รายการในสัญญา
จางทุกประการ

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002100 - โครงการปรับปรุงที่พักบุคลากรและบานพักรับรอง
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : ปรับปรุงพื้นท่ีและภูมิทัศนเพื่อจัดระบบการจราจรบริเวณกลุมอาคารเรียนรวม

- ระดับความสําเร็จของโครงการ
ปรับปรุงพื้นท่ีและภูมิทัศนเพื่อจัด
ระบบการจราจรบริเวณกลุมอาคาร
เรียนรวม

คะแนน 5 3 60 1. ประชุมคณะ
กรรมการฯ
Kickoff วันที่ 4
มิถุนายน 2563
2. ประชุมคณะ
กรรมการฯ เพื่อ
แกไขแบบฯ ตาม
มติท่ีประชุม เมื่อ
วันท่ี 12 มิถุนายน
2563
3. อยูระหวาง
ดําเนินการแลว
เสร็จ 45%

1. มีการปรับ
แกไขแบบ
2. เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19 ทําให
การนัดหมาย
ประชุมและการ
KICKOFF ลาชา

1. เรงดําเนินการ
แกไขแบบ
2. ผูควบคุมงาน
ติดตามงานออ
ยางใกลชิด

- จํานวนพื้นที่สีเขียวที่เพ่ิมขึ้น แหง 1 1 100 ปรับปรุงลานจอด
รถเปนพื้นที่พัก
ผอน

แผนงาน : 5.2.1 การสรางระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (System for green university)
งาน/โครงการ : 2101060 - โครงการปรับปรุงพื้นท่ีและภูมิทัศนเพื่อจัดระบบการจราจรบริเวณกลุมอาคารเรียนรวม
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนกิจการนักศึกษา

เปาหมาย : ปรับปรุงซอมแซมหอพักสุรนิเวศ 10

- ระดับความสําเร็จของการปรับ
ปรุงและพัฒนาหอพักนักศึกษา

คะแนน 5 4 80 - มีการประชุม
คณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณารูป
แบบรายการกอ
สราง/ปรับปรุง มี
การออก
แบบ-ประมาณ
ราคา มีการตั้งแตง
ตั้งและการดําเนิน
การของคณะ
กรรมการชุดตาง
ๆ และจัดทําราย
ละเอียดครบถวน
เสนอตอสวนพัสดุ
ดําเนินการจัดหาผุ
รับจางตามที่พระ
ราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการ
บริการพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
กําหนดตอไป
2. ไดมีการดําเนิน
การจัดหาผูรับจาง
ตามระเบียบพัสดุ
เรียบรอยแลว
3.ไดมีการประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจการจาง ครั้ง
ที่ 1 เพื่อKick oof
เม่ือวันที่ 21
พฤษภาคม2563
กําหนดวันเริ่มเขา
ดําเนินการของผู
รับจางตั้งแตวันท่ี
1 มิถุนายน 2563

-- มีการดําเนิน
การจัดหาผุรับจาง
ปรับปรุงหอพักสุ
รนิเวศ 9 ไดแตยัง
ไมสามารถดําเนิน
การตามระเบียบ
พัสดุไดเนื่องจาก
ตองรอการ
ประกาศใช พร
บ.งบประมาณ
- จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคโควิด
มหาวิทยาลัย
กําหนดใหมีการ
เรียนการสอนออ
นไลน ทําใหนัก
ศึกษาหอพักสุ
รนิเวศ 9 ไม
สามารถกลับมา
ขนสัมภาระสวน
ตัวออกจากหอพัก
ได คณะกรรมการ
ตรวจการจางจึง
ไดชะลอการเขา
ดําเนินงานของผู
รับจางออกไป
กอน จน
สถานการณการ
ควบคุมการแพร
ระบาดโรคโควิด
คลี่คลายจึง
กําหนดใหผุรับ
จางเริ่มเขางาน
ตั้งแตวันท่ี 1 มิ.ย

-

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002103 - โครงการปรับปรุงหอพักสุรนิเวศ 10 (งบแผนดิน)
หนวยงาน : 0020900 - สวนกิจการนักศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เปนตนไป .63 ทําใหมีการ
ดําเนินการลาชา

- การปรับปรุงโครงสรางอาคาร งาน 1 1.65 165 - เริ่มมีการดําเนิน
การตั้งแตวันที่ 1
มิถุนายน 2563
เปนตนมา มีการ
ดําเนินการดังนี้
คือ  การเคลื่อน
ยายวัสดุครุภัณฑ
หอพักเดิมไปเก็บ
ไวตามจุดท่ี
กําหนด  การจัด
ทําหองโถงกลาง
หอพัก
- สามารถเบิกจาย
คาจางได 4 งวด
งานจากท้ังหมด 6
งวดงาน

- -

- การปรับปรุงสถาปตยกรรมภายใน
และนอกหองพักนักศึกษา

งาน 1 1.65 165 - เริ่มมีการรื้อถอน
วัสดุครุภัณฑใน
หองพักนักศึกษา
และขนยายไปเก็บ
ตามจุดที่กําหนด
มีการตัดตนไม
ยายหลังคาลาน
จอดรถเดิมบาง
สวนและวางโครง
สรางถนนขางหอ
พักนักศึกษา
- ดําเนินการแลว
เสร็จรอยละ 65
ของปริมาณงาน
ทั้งหมดเปนไป
ตามแผนที่กําหนด

- -

- การปรับปรุงหองนํ้าภายในอาคาร งาน 1 1.65 165 เริ่มมีการรื้อถอน
กระเบื้องหองนํ้า
เดิม
- สามารถดําเนิน
การแลวเสร็จรอย
ละ 65 เปนไปตาม
แผนงานที่กําหนด

- -
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนกิจการนักศึกษา

เปาหมาย : ปรับปรุงซอมแซมหอพักสุรนิเวศ 9

- ระดับความสําเร็จของโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาหอพักนักศึกษา

คะแนน 5 3 60 1 มีการประชุม
คณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณารูป
แบบรายการกอ
สราง/ปรับปรุง มี
การออก
แบบ-ประมาณ
ราคา มีการตั้งแตง
ตั้งและการดําเนิน
การของคณะ
กรรมการชุดตาง
ๆ และจัดทําราย
ละเอียดครบถวน
เสนอตอสวนพัสดุ
ดําเนินการจัดหาผุ
รับจางตามที่พระ
ราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการ
บริการพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
กําหนดตอไป
2.ไดดําเนินการจัด
หาผุรับจางและมี
การลงนามใน
สัญญาวาจางเรียบ
รอยแลว  
3.ไดมีการประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจการจาง ครั้ง
ที่ 1 เพื่อKick oof
เม่ือวันที่ 21
พฤษภาคม2563
กําหนดวันเริ่มเขา
ดําเนินการของผู
รับจางตั้งแตวันท่ี

- มีการดําเนินการ
จัดหาผุรับจาง
ปรับปรุงหอพักสุ
รนิเวศ 9 ไดแตยัง
ไมสามารถดําเนิน
การตามระเบียบ
พัสดุไดเนื่องจาก
ตองรอการ
ประกาศใช พร
บ.งบประมาณ
- จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคโควิด
มหาวิทยาลัย
กําหนดใหมีการ
เรียนการสอนออ
นไลน ทําใหนัก
ศึกษาหอพักสุ
รนิเวศ 9 ไม
สามารถกลับมา
ขนสัมภาระสวน
ตัวออกจากหอพัก
ได คณะกรรมการ
ตรวจการจางจึง
ไดชะลอการเขา
ดําเนินงานของผู
รับจางออกไป
กอน จน
สถานการณการ
ควบคุมการแพร
ระบาดโรคโควิด
คลี่คลายจึง
กําหนดใหผุรับ
จางเริ่มเขางาน
ตั้งแตวันท่ี 1 มิ.ย

- การติดตาม
สถานการณการ
แพรระบาดโรคโค
วิดและประกาศ
มหาวิทยาลัย
อยางตอเนื่อง

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002102 - โครงการปรับปรุงหอพักสุรนิเวศ 9 (งบแผนดิน)
หนวยงาน : 0020900 - สวนกิจการนักศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

1 มิถุนายน 2563
เปนตนไป

.63 ทําใหมีการ
ดําเนินการลาชา

- การปรับปรุงโครงสรางอาคาร งาน 1 1.5 150 - เริ่มมีการดําเนิน
การตั้งแตวันที่ 1
มิถุนายน 2563
เปนตนมา มีการ
ดําเนินการตังนี้
คือ  การเคลื่อน
ยายวัสดุครุภัณฑ
หอพักเดิมไปเก็บ
ไวตามจุดท่ี
กําหนด  การจัด
ทําหองโถงกลาง
หอพัก
- ณ  สิ้นปงบ
ประมาณ  ผูรับ
จางสามารถสง
มอบงานเพื่อเบิก
คาจางงวดท่ี 2
จากจํานวนงวดทั้ง
หมด 6 งวด

- ความเขาใจของ
ผูรับจางในการ
ดําเนินการในราย
ละเอียดตางวด
งาน
- ทักษะความ
เช่ียวชายของผูรับ
จางในการดําเนิน
การปรับปรุงงาน
ไดอยางมีคุณภาพ
และรวดเร็วตาม
แผนที่กําหนด

- ใหคําแนะนํา
และอํานวยความ
สะดวกแกผูรับ
จาง

- การปรับปรุงสถาปตยกรรมภายใน
และนอกหองพักนักศึกษา

งาน 1 1.5 150 - เริ่มมีการรื้อถอน
วัสดุครุภัณฑใน
หองพักนักศึกษา
และขนยายไปเก็บ
ตามจุดที่กําหนด
มีการตัดตนไม
ยายหลังคาลาน
จอดรถเดิมบาง
สวนและวางโครง
สรางถนนขางหอ
พักนักศึกษา
- สามารถดําเนิน
การปรับปรุงได
รอย 50 ของ
ปริมาณงานทั้ง
หมด

- ทักษะความ
เช่ียวชาญของการ
บริหารงานของผุ
รับจางใหเปนไป
ตามแผนงานที่
กําหนด

-ใหคําแนะนํา
และอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอ
การดําเนินการ
ของผุรับจาง

- การปรับปรุงหองนํ้าภายในอาคาร งาน 1 1.5 150 - เริ่มมีการรื้อ
กระเบื้องเดิม
- สามารถดําเนิน
การไดรอยละ 50
ของปริมาณงาน
ทั้งหมด

- ทักษะความ
เช่ียวชายของผุรับ
จางในการบริหาร
งานการกอสราง

-ใหคําแนะนํา
และอํานวยความ
สะดวกในการเขา
ปฏิบัติงาน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนกิจการนักศึกษา

เปาหมาย : ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่กลุมอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารอื่น ๆ

- ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
อาคารกิจการนักศึกษา (หลังเกา)
เปน Student Union

คะแนน 5 4 80 1. มีการประชุม
คณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณารูป
แบบรายการกอ
สราง/ปรับปรุง
2. มีการออก
แบบ-ประมาณ
ราคา จัดทําราย
ละเอียดรายการ
แบบกอสราง/ปรับ
ปรุง และเสนอจัด
จาง (อยูใน
ระหวางขั้นตอน
ของพัสดุ)

ไตรมาส 2
3. ดําเนินการวาง
แผนการขนยาย
วัสดุครุภัณฑออก
จากตัวอาคาร
ประสานงานการ
ใชรถ และประชุม
สรุปการปรับปรุง
อาคารครั้งสุดทาย
4. สวนพัสดุ
ประกาศหาบริษัท
และนัดหมายเพื่อ
ทําการเปดซอง
สรรหาบริษัท

ไตรมาส 3
5. ในชวงเดือน
เมษายน ไดบริษัท
รับเหมา (บริษัท
ไตรเทค

มีการปรับเปลี่ยน
แผนการปฏิบัติ
งานเพ่ือใหปฏิบัติ
งานไดอยาง
สะดวก คือ การ
ปรับภูมิทัศน (ตัด
ตนไมและถอน
ราก) วางแผนเปน
ขั้นตอนสุดทาย
แตตองทํากอน
เนื่องจากการตัด
ตนไมกอนจะทํา
ใหปฏิบัติงานอื่น
ๆ ไดสะดวกกวา

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002098 - โครงการปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษา (หลังเกา) เปน Student Union
หนวยงาน : 0020900 - สวนกิจการนักศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

จก.)  และเซ็น
สัญญาเม่ือ 25
เมษายน 2563
และบริษัทเขาดู
พื้นท่ีเรียบรอยแลว
6. บริษัทไดเขา
ปรับปรุงอาคาร
กิจการนักศึกษา
(หลังเกา)  เมื่อวัน
ที่ 6 พ.ค. 2563
อยูในระหวาง
ดําเนินการปรับ
ปรุงอาคารกิจการ
นักศึกษา และ
ตรวจการจาง
แลว  1 ครั้ง (วันที่
2 มิถุนายน 2563)

การดําเนินงานใน
ชวงสุดทายของ
ไตรมาส 4 :

7. โดยภาพรวม
งานสําเร็จ
ประมาณ 85%
โดยอาคารสํานัก
งานมีการปรับปรุง
ภายในเรียบรอย
ทะลวงทอหองนํ้า
ชายหญิง 4 จุด
เรียบรอย ฝา
เพดานเรียบรอย
และบริเวณโดย
รอบเทปูนเรียบ
รอย สวนดานหนา
กําเทปูน หลังจาก
นั้นจึงจะปูตัว
หนอน
8. ในสวนของ
อาคารดานหลังซึ่ง
จะเปนอาคาร
สํานักงานของ
องคการบริหาร
และสภานักศึกษา
กําลังเก็บสี ในสวน
อื่น ๆ เรียบรอย
ทั้งนี้ ผูรับเหมาได
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ดําเนินการปรับ
ปรุงตัวอาคารท้ัง
2 หลังและบริเวณ
โดยรอบ ประมาณ
85%
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่กลุมอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารอื่น ๆ

- ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
อาคารเรียนรวม 1-2

คะแนน 5 5 100 1. จัดซื้อเกาอี้เล
คเชอรหองเรียน
300 ท่ีนั่ง
2. จัดซื้อผนังกั้น
หองนํ้าสําเร็จรูป
3. ดําเนินการปรับ
ปรุงและติดตั้งผนัง
กั้นหองนํ้าสําเร็จ
รูป
4. ดําเนินการติด
ตั้งเกาอี้เลคเชอร
หองเรียน 300 ท่ี
นั่ง

- -

- ปรับปรุงระบบไฟฟาและติดตั้งเกา
อี้เลคเชอรหองเรียน 300 ท่ีนั่ง
อาคารเรียนรวม 1

หอง 1 1 100 ดําเนินแลวเสร็จ
ในไตรมาส 2

- ปรับปรุงผนังกั้นหองนํ้า งาน 1 1 100 ดําเนินแลวเสร็จใย
ไตรมาส 2

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002094 - โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม 1-2
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : ปรับปรุงซอมแซมอาคารวิชาการ 1

- ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
อาคารวิชาการ 1

คะแนน 5 4 80 อยูระหวางดําเนิน
การปรับปรุง แลว
เสร็จ 40 %

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002097 - โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 1
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนทรัพยากรบุคคล

เปาหมาย : สนับสนุนใหมีการทบทวนระบบการสรรหาบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีความหลากหลาย โดยมีระบบการทดสอบสมรรถนะดาน
ภาษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

- ระดับความสําเร็จของการปรับรื้อ
ระบบการบริหารบุคคล

คะแนน 5 5 100 ดําเนินการตาม
แผน

- *ทบทวนระบบสรรหาบุคลากรสาย
ปฏิบัติการแลวเสร็จ

รอยละ 80 80 100 ทบทวนและปรับ
ระบบใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

- *สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพและเหมาะสมกับตําแหนง
งาน

รอยละ 80 80 100 ปรับการสรรหาให
สอดคลองตาม JD

- มีระบบสํารวจระดับความสุขและ
สุขภาพของบุคลากร

ระบบ 1 1 100 ดําเนินการสํารวจ
แลวเสร็จ ผาน
ระบบ
Happinometer
อยูในระหวางสรุป
ผล

แผนงาน : 5.4.1 การจัดการทรัพยากรบุคคล 3R (Recruit-Retain-Retire)
งาน/โครงการ : 2301009 - โครงการปรับรื้อระบบบริหารบุคคล
หนวยงาน : 0020300 - สวนทรัพยากรบุคคล
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนแผนงาน

เปาหมาย : เฝาระวังจากสภาวการณไมปกติจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19)

- ไมมีผูติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ
ใหม (COVID-19) ที่อยูในพื้นที่
ของมหาวิทยาลัย

รอยละ 0

- จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับความ
ไมเขาใจในแนวทางการจัดการ
ปญหาของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ
ใหม (COVID-19) จากประชาคม
มหาวิทยาลัยและชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย

ครั้ง 5

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002105 - โครงการเฝาระวังจากสภาวการณไมปกติจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19)
หนวยงาน : 0020700 - สวนแผนงาน
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยคอมพิวเตอร

เปาหมาย : การพัฒนา Application ดานงานเอกสาร

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
Application ดานงานเอกสาร

คะแนน 5 5 100 ไตรมาส 1 มีการ
ดําเนินการดังนี้
1) มีการแตงตั้ง
คณะทํางาน
พัฒนาและจัดทํา
ผังงาน Work
Flow ศูนยคอมพิ
เตอร  
2) ประชุมคณะทํา
งาน เพื่อออกแบบ
Flow งานดาน
เอกสาร (จํานวน
2 ครั้ง)
3) จัดทํา (ราง)
Flow งานดาน
เอกสาร เพื่อหารือ
ในที่ประชุม
4) ปรับแกไข
(ราง) Flow งาน
ดานเอกสาร เพื่อ
ใหสอดคลองกับ
ลักษณะงานจริง
5) สรุป Flow
งานดานเอกสาร
ฉบับสมบูรณ เพ่ือ
จัดสงใหสวนพัสดุ
ดําเนินการจัดจาง
6) จัดทําเอกสาร
ใบขอใหจัดจาง
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของ Application
ที่จะจัดจาง และ
เอกสารประกอบ
อื่น ๆ ครบถวน

แผนงาน : 5.1.1 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT application for university)
งาน/โครงการ : 2001142 - โครงการพัฒนา Application ดานงานเอกสาร
หนวยงาน : 3040000 - ศูนยคอมพิวเตอร
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

7) จัดสงเอกสาร
ทั้งหมดใหสวน
พัสดุดําเนินการจัด
จาง

ไตรมาส 2
1) บริษัท ดําเนิน
การตาม TOR ท่ี
กําหนด เสร็จเรียบ
รอย
2) ตรวจสอบ
ระบบ ทดลองใช
งาน
3) ทําการตรวจรับ
ระบบ จํานวน 3
งวด

ไตรมาส 3
ระบบสามารถใช
งานได โดยบริษัท
ทําการตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไข
ปญหาการใช
งานอยางตอเนื่อง

- Application บริหารจัดการดาน
เอกสารอยางเปนระบบซึ่งเปนสวน
หนึ่งของ SUT App

ระบบ 1 1 100 ไตรมาส 1
ยังไมมีการดําเนิน
การ เนื่องจาก
สัญญาจางเริ่ม 1
มกราคม 2563
ไตรมาส 2
บริษัท ไดดําเนิน
การเขียนระบบ
การติดตามเอก
สารออนไลน ของ
ศูนยคอมพิวเตอร
เสร็จเรียบรอยแลว
และเริ่มใชงาน
ตั้งแตวันท่ี 18
มีนาคม 2563
เปนตนไป
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ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 5.1.1 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อมหาวทิยาลยั (IT application for university)

งาน/โครงการ : 2001136 - โครงการพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานระบบเครอืขา่ย (Digital IT Infrastructure)

หนว่ยงาน : 3040000 - ศนูยค์อมพวิเตอร์

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : ศนูยค์อมพวิเตอร์
เป้าหมาย : ปรับปรงุระบบโครงสรา้งพื�นฐานเพื�อบรหิารการเรยีนการสอน/การใชห้อ้งเรยีนหอ้งสอนโดยใชร้ะบบ Digital อยา่งเป็นรปูธรรม/มี
ระบบการสอนในลกัษณะ Virtual Classroom ได/้มรีะบบการจองหอ้งเรยีน/หอ้งสมัมนาอยา่งเป็นระบบ

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาโครง
สรา้งพื�นฐานระบบเครอืขา่ย

คะแนน 5 5 100

"1.ทําแผนขยายและ
ปรับปรงุสาย
สญัญาณไฟเบอร์
และ สายเครอืขา่ย
ภายในอาคารให ้
ครอบคลมุพื�นที�และ
รองรับการรับสง่
ขอ้มลูความเร็วสงู
2.สํารวจรายการ
อปุกรณเ์ครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์(switch
& Wireless) เพื�อ
ขยายขดีความ
สามารถในการรอง
รับการรับสง่ขอ้มลู
ความเร็วสงูใหค้รอบ
คลมุทกุพื�นที�อาคาร
เรยีน
3.จัดทํา(รา่ง) TOR
และ spec อปุกรณ์
เสร็จเรยีบรอ้ย
3.1จัดประชมุคกกจัด
ทํารา่งขอบเขตของ
งาน (TOR) เพื�อ
วเิคราะหแ์ละแกไ้ข
spec เรยีบรอ้ยแลว้
3.2จัดทําเอกสารจัด
ซื�อ/จัดจา้งเรยีบรอ้ย
แลว้

-ebidding ก.พ.63
4.(มยิ 63) บรษัิทจัด
สง่ ap เรยีบรอ้ยแลว้
-ตรวจรับเรยีบรอ้ย
แลว้ -ฝ่ายฯนํา
อปุกรณ ์AP ตดิตั �ง
ตามแผนเรยีบรอ้ย
แลว้

-

- สายสญัญาณระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
(Fiber Optic) ครอบคลมุทกุพื�นที�ภายใน
มหาวทิยาลยั เพื�อรองรับการเป็น
มหาวทิยาลยัที�ดําเนนิการ ในรปูแบบของ
Digital wide campus

รอ้ยละ 80 140 175

ไตรมาส2
-อยูใ่นกระบวนการ
จัดจา้ง -สว่นพัสดุ

ไตรมาส3
(มยิ 63) งานจัดจา้ง
เดนิสาย ดําเนนิการ
แลว้เสร็จ-ตรวจรับ
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เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

เรยีบรอ้ย
- คณุภาพของสญัญาณระบบเครอืขา่ยไร ้
สาย (wifi) มปีระสทิธภิาพครอบคลมุพื�นที�
กลุม่หอพักนักศกึษา และอาคารเรยีนรวม
อยูใ่นระดบัดี เพื�อรองรับการเป็น
มหาวทิยาลยัที�ดําเนนิการในรปูแบบของ
Digital wide campus

รอ้ยละ 100 170 170

อยูร่ะหวา่งกระบวน
การวดัควมเขม้
สญัญารตามอาคารที�
ระบใุน tor
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : ปรับปรุงพัฒนาพื้นท่ี Learning Park สําหรับนักศึกษา

- ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
พัฒนาพ้ืนที่ Learning Park สําหรับ
นักศึกษา

คะแนน 5 5 100 ดําเนินการกอ
สรางแลว
เสร็จ  และมีการ
พัฒนาใน phase
2 เพื่อใหเหมาะสม
กับการใช

- ระบบบริหารจัดการพื้นท่ีดาน
Zero Waste ดานการจัดการ
พลังงาน ดานการขนสงและบริการ
ตางๆ

ระบบ 1 0 0 ยังไมเปดใชงาน
เนื่องจากมีการ
พัฒนาพ้ืนที่ตอใน
phase 2 แตมี
การจัดทําชุด
นิทรรศการการคัด
แยกขยะ  เพื่อรอง
รับการใชงานตอ
ไป

- พื้นท่ี learning space ที่เพิ่มขึ้น แหง 1 1 100 มีการปรับพื้นที่
learning space
และมีการพัฒนา
ใน phase 2

- พื้นท่ีสีเขียวที่เพิ่มขึ้น แหง 1 1 100 มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศนและปลูก
ตนไมเพิ่มเติม

- จํานวนผูใชบริการ Learning Park คน 500 0 0 ยังไมเปดใชงาน
เนื่องจากมีการ
พัฒนาพ้ืนที่ตอใน
phase 2

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002096 - โครงการพัฒนาพ้ืนที่ Learning Park สําหรับนักศึกษา
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนกิจการนักศึกษา

เปาหมาย : จัดทําระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัย ในลักษณะ Self-Updating เพ่ือประโยชนของการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผูจบ
การศึกษา/การสํารวจการรับเขาทํางานของ Sectors ตาง ๆ/ ผลงานความสําเร็จในอาชีพการทํางาน/ความพึงพอใจของนายจาง/สัดสวนการ
ทํา Self-Employment เปนตน

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบ Alumni Database

คะแนน 5 5 100 - สรุปปญหาการ
ใชงานของระบบ
ฐานขอมูล
- มีการเชิญผู
ประกอบการเขา
มารวมประชุม
หารือ เรื่องการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบรวม
กับสวนแผน และ
MIS
- เสนอเขาที่
ประชุมคณะทํา
งานดําเนินงาน
ดานศิษยเกา
สัมพันธ ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ

ไตรมาส 3
อยูในกระบวนการ
ทางพัสดุ ผู
ประกอบการ
ดําเนินการปรับ
ปรุงขอมูลตามราย
ละเอียดการ MA

ดําเนินการแลว
เสร็จ 10%  แต
เนื่องจากเปนชวง
เตรียมการ พิธี
พระราชทาน
ปริญญาบัตร จึง
ไมสามารถ
รายงานผลการ
ดําเนินงานใน
ระบบการ
ติดตามฯ ไดภาย
ในระยะเวลาที่
กําหนด

- เสริมสรางความเขมแข็งระหวาง
ศิษยเกากับ มทส. ผานระบบ
Alumni Database

รอยละ
(ของศิษย
เกาทั้ง
หมด)

7 5.55 79.29 - ในชวงพิธีพระ
ราชทานปริญญา
บัตร มีบัณฑิตลง
ทะเบียนเขาระบบ
Alumni
Database
จํานวน 2,371 คน
คิดเปนรอยละ 4.8

แผนงาน : 5.5.1 การจัดการศิษยเกาอยางทันสมัย (Modern alumni management)
งาน/โครงการ : 2401004 - โครงการพัฒนาระบบ Alumni Database
หนวยงาน : 0020900 - สวนกิจการนักศึกษา
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ของศิษยเกาทั้ง
หมด

ไตรมาส 2 มีศิษย
เกาเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ดัง
นี้
- กิจกรรมคืนสู
เหยา สาขา
วิศวกรรมไฟฟา
จัดกิจกรรม เมื่อ
25 มกราคม
2563 มีศิษยเกา
เขารวมจํานวน
300 คน
- กิจกรรมสานฝน
ปบทองชอท่ี 27
ซึ่งจัดโดยศิษยเกา
ในนามชมรมดอก
ปบ เมื่อวันที่
18-19 มกราคม
2563 มีศิษยเกา
เขารวมจํานวน 25
คน
- กิจกรรมกอลฟ
ศิษยเกาสัมพันธ
"ปบทองผลัดถิ่น
ครั้งท่ี 5" ณ สนาม
กอลฟบูรพากอลฟ
คลับ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี เมื่อวันท่ี
7 มีนาคม 2563 มี
ศิษยเกาเขารวม
จํานวน 100 คน
- กิจกรรมงานคืน
สูเหยา SUT
Reunion In
celebration of
SUT 30th
Anniversary มี
ศิษยเกาลง
ทะเบียนเขารวม
งานจํานวน 208
คน และ ติดตาม
Facebook
Fanpage จํานวน
720 คน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

รวมทั้งสิ้น 1,353
คน คิดเปนรอยละ
4.02 ของศิษยเกา
ทั้งหมดในระบบ
ฐานขอมูลศิษยเกา
33,678 คน

ไตรมาส 3
มีศิษยเการวม
แสดงความคิดเห็น
ผานสื่อออนไลน
ตาง ๆ ของงาน
ศิษยเกาสัมพันธ
ทั้งทาง Line@ ,
Facebook
Fanpage ,
Alumni
Database

ไตรมาส4
ศิษยเกาเขามาลง
ทะเบียนในระบบ
ฐานขอมูล จํานวน
1082 คน
คิดเปนรอยละ
2.05 ของศิษยเกา
ทั้งหมดในระบบ
ฐานขอมูลศิษยเกา
52,728 คน

- ความพึงพอใจในการใชงานฐาน
ขอมูลของศิษยเกา มทส.

ระดับ 4 3.9 97.5 ดําเนินการโดยสง
e-mail สอบถาม
สมาชิกที่ลง
ทะเบียนเขาสู
ระบบฐานขอมูล
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนอาคารสถานที่

เปาหมาย : นําเทคโนโลยีดิจิตัลมาชวยสนับสนุนระบบความสะดวกและความปลอดภัย

- ระดับความสําเร็จโครงการพัฒนา
ระบบกลองวงจรปดอัจฉริยะ

คะแนน 5 5 100 1. จัดทํา
คุณลักษณะทาง
เทคนิค และแตง
ตั้งคณะกรรมการ
รางขอกําหนด
2. อยูระหวาง
ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางฯ (สวน
พัสดุ)

   ไมไดรายงาน
ผลในระบบการ
ติดตามฯ ภายใน
ระยะเวลาท่ี
กําหนด

- ลดจํานวนเหตุโจรกรรมภายใน
มทส.

รอยละ 10 10 100 สถิติการโจรกรมมี
จํานวนลดลง จาก
ปที่ผานมา

การติดตั้ง
กลองวงจรปดยัง
ไมครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย

ดําเนินการสํารวจ
พื้นท่ีที่มีความจํา
เปนตองติดตั้ง
กลองวงจรปด
เพ่ิมเติม โดยเรียง
ตามลําดับความ
เสี่ยงของแตละ
พื้นที่

- ลดจํานวนอุบัติเหตุทางดานการ
จราจรและเดินทางในพื้นที่
มหาวิทยาลัย

รอยละ 50 50 100 เม่ือเกิดอุบัติเหตุ
สามารถตรวจสอบ
ขอเท็จจริงไดรวม
กับตํารวจตูเทคโน

การติดตั้ง
กลองวงจรปดยัง
ไมครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย

ดําเนินการสํารวจ
พื้นท่ีที่มีความจํา
เปนตองติดตั้ง
กลองวงจรปด
เพ่ิมเติม โดยเรียง
ตามลําดับความ
เสี่ยงของแตละ
พื้นที่

- ระบบการวิเคราะหไฟลวิดีทัศน ระบบ 3 3 100 อยูระหวางดําเนิน
การตรวจสอบ
ระบบ เพื่อใหตรง
ตามคุณลักษณะที่
ไดตั้งไว

แผนงาน : 5.1.2 การจัดการและระบบเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Management and system for digital university)
งาน/โครงการ : 2002095 - โครงการพัฒนาระบบกลองวงจรปดอัจฉริยะ
หนวยงาน : 0020500 - สวนอาคารสถานท่ี
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

แผนงาน : 5.1.1 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT application for university)
งาน/โครงการ : 2001141 - โครงการพัฒนาระบบการเงินนักศึกษา
หนวยงาน : 0020400 - สวนการเงินและบัญชี

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนการเงินและบัญชี

เปาหมาย : การพัฒนาระบบการเงินนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในรูปแบบ Digital Wide Campus

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบงานการเงินนักศึกษา

คะแนน 5 4 80 บริษัท วิชั่นเน็ต
เริ่มพัฒนาระบบ
ในเดือน สิงหาคม
2563

ซึ่งบริษัท วิช่ันเน็ต
ไดนัดประชุมสง
มอบงานรอบแรก
ประมาณ 50%
เม่ือวันที่ 5
ตุลาคม 2563
เวลา 13.30 น. ณ
หองประชุมศูนย
บริการการศึกษา

มีการปรับปรุง
และแกไข TOR 2
รอบ ทําใหมีการ
พัฒนาระบบลาชา
กวาที่กําหนด โดย
ไดนัดประชุมรวม
กับ บริษัท AVS
และศูนยบริการ
การศึกษา เพื่อทํา
TOR เพิ่มเติม
เม่ือวันที่ 17 ธ.ค.
2562 และจะ
ประชุมรวมกันอีก
ครั้งในวันที่ 18
ก.พ. 2563 เพ่ือ
ทํา TOR ที่เปน
ปจจุบัน

- ปจจุบันได
ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง เรียบรอย
แลว ซึ่งบริษัทจะ
เริ่มพัฒนาระบบ
ไดในเดือน ส.ค.
63 โดยแบงเปน 3
ชวง คือ

(1) ส.ค. 63-ก.ย.
63 =30%
(2) ต.ค.63-พ.ย.
63 =30%
(3) ธ.ค. 63 -
ม.ค. 64 =40%

และเม้ือสิ้นสุด

ไดขออนุมัติกัน
เหลื่อมปเรียบ
รอยแลว และจะ
ชําระเงินครั้ง
เดียวเม่ือเสร็จส้ิน
โครงการ คือ
ประมาณเดือน
มกราคม 2564
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

โครงการและ
ชําระเงินครั้งเดียว
ทั้งงวด ประมาณ
เดือน ม.ค. 2564
(และไดขออนุมัติ
กันเหลื่อมปเรียบ
รอยแลว)

- เดือน มีนาคม
2563 ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางเรียบ
รอยแลว (3
เมษายน 2563)

- ระดับความพึงพอใจการพัฒนา
ระบบงานการเงินนักศึกษา

ระดับ 4 3 75 ซึ่งบริษัท วิช่ันเน็ต
ไดนัดประชุมสง
มอบงานรอบแรก
ประมาณ 50%
เม่ือวันที่ 5
ตุลาคม 2563
เวลา 13.30 น. ณ
หองประชุมศูนย
บริการการศึกษา
(พัฒนาไดตามท่ี
user ตองการ)

จะทดลองใช
ระบบ เกี่ยวกับ
การปรับชําระเงิน
ลาชา และใหนัก
ศึกษาชําระเงิน
ผานธนาคารได
โดยเริ่มใชกับนัก
ศึกษา Coop ที่
จะลงทะเบียน
เรียนในภาคการ
ศึกษาที่ 2/2563
วันท่ี 23 ต.ค. 63
และจะเริ่มปรับ
ชําระเงินลาชาใน
วันท่ี 30 ต.ค.
2563 ปญหาคือ
นักศึกษาอาจ
พิมพใบแจงหนี้
เพื่่อจายเงินไมตรง
กับวันที่ไปชําระ
เงินที่ธนาคาร เชน
พิมพใบแจงหนี้วัน
ที่ 30 ต.ค. 63 แต
ไปชําระเงินวันที่
1 พ.ย. 63 ซึ่งจะ
ทําใหนักศึกษา
ชําระเงินคาปรับ
ชําระเงินลาชาไม
ครบถวน

บริษัทแกไขโดย
หากนักศึกษา
ชําระเงินไมคา
ปรับครบถวน ให
มีรายการคาปรับ
คงคางในระบบ
ณ วันท่ี ที่การเงิน
ออกใบเสร็จรับ
เงินใหแกนัก
ศึกษา และนัก
ศึกษาสามารถ
ตรวจสอบคาปรับ
ที่ชําระเงินไมครบ
ไดท่ีหนา เว็บ
Reg.

- รอยละการพัฒนาระบบการเงินนัก
ศึกษาที่สนับสนุนการดําเนินงานใน
รูปแบบ Digital wide campus

รอยละ 100 70 70 ซึ่งบริษัท วิช่ันเน็ต
ไดนัดประชุมสง
มอบงานรอบแรก
ประมาณ 50%

จะทดลองใช
ระบบ เกี่ยวกับ
การปรับชําระเงิน
ลาชา และใหนัก

บริษัทแกไขโดย
หากนักศึกษา
ชําระเงินคาปรับ
ไมครบถวน ใหมี
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

เม่ือวันที่ 5
ตุลาคม 2563
เวลา 13.30 น. ณ
หองประชุมศูนย
บริการการศึกษา
- ระบบการคิดคา
ปรับชําระเงินลา
ชา (พัฒนาแลว)
- ระบบการขอเอก
สารออนไลน ให
นักศึกษาชําระเงิน
ผานธาคารได
(พัฒนาแลว)
- รายการคํารอง
ขอชําระเงินลาชา
(คาลงทะเบียน คา
หอพัก และเงินยืม
ฉุกเฉิน) -ยังคงคาง

ศึกษาชําระเงิน
ผานธนาคารได
โดยเริ่มใชกับนัก
ศึกษา Coop ที่
จะลงทะเบียน
เรียนในภาคการ
ศึกษาที่ 2/2563
วันท่ี 23 ต.ค. 63
และจะเริ่มปรับ
ชําระเงินลาชาใน
วันท่ี 30 ต.ค.
2563 ปญหาคือ
นักศึกษาอาจ
พิมพใบแจงหนี้
เพื่อจายเงินไมตรง
กับวันที่ไปชําระ
เงินที่ธนาคาร เชน
พิมพใบแจงหนี้วัน
ที่ 30 ต.ค. 63 แต
ไปชําระเงินวันที่
1 พ.ย. 63 ซึ่งจะ
ทําใหนักศึกษา
ชําระเงินคาปรับ
ชําระเงินลาชาไม
ครบถวน

รายการคาปรับ
คงคางในระบบ
ณ วันท่ี ที่การเงิน
ออกใบเสร็จรับ
เงินใหแกนัก
ศึกษา และนัก
ศึกษาสามารถ
ตรวจสอบคาปรับ
ที่ชําระเงินไมครบ
ไดท่ีหนา เว็บ
Reg.
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2563

แผนงาน : 5.1.1 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อมหาวทิยาลยั (IT application for university)
งาน/โครงการ : 2001102 - โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูการบรกิารและสวสัดกิารนักศกึษา
หน่วยงาน : 0020900 - สว่นกจิการนักศกึษา

เป้าหมาย-ตวัชี�วดั หนว่ยนบั แผน ผล
รอ้ย
ละ

รายละเอยีด
ผลการดาํเนนิงาน

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

ผูร้บัผดิชอบ : สว่นกจิการนักศกึษา
เป้าหมาย : ปรับปรงุระบบ Management Information System Database เขา้สูร่ะบบ SUT Big Data สื�อการบรหิารมหาวทิยาลยั และการตดัสนิ
ใจของผูบ้รหิาร

- มผีลการใชง้านระบบที�สามารถใชง้าน
ไดจ้รงิ และมปีระสทิธภิาพ

ระดบั 5 5 100

จัดทํารายละเอยีด
ระบบฐานขอ้มลู
บรกิารและสวสัดกิาร
นักศกึษาในระยะที�
2  โดยพัฒนาระบบ
แบบประเมนิทกัษะ
นักศกึษา เพื�อบนัทกึ
คลงักจิกรรมและการ
บนัทกึการประเมนิ
ทกัษะที�นักศกึษา
สนใจ ตามคลงั
กจิกรรมที�มี

เนื�องจากระบบฯ ใน
ระยะแรก อยูใ่นชว่ง
นําเขา้ขอ้มลู ซึ�งยงั
ไมส่มบรูณ์ และ
ระบบฯ อยูร่ะหวา่ง
การปรับแกไ้ข ทําให ้
การดําเนนิการใน
ระยะที� 2 ทําไดช้า้
และไดดํ้าเนนิการจัด
ทําแลว้ อยูร่ะหวา่ง
การขยายผล
โครงการ

ผูป้ระกอบการได ้
ดําเนนิการแกไ้ข
สว่นที�มปัีญหาใน
ระยะแรก และได ้
ดําเนนิการในระยะที�
2 แลว้

- ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาการ
จัดการดา้นระบบทดสอบสมรรถนะนัก
ศกึษาศตวรรษที� 21

คะแนน 5 3 60 ไดดํ้าเนนิการใน
ระยะที� 2 แลว้

ระบบฯ  ในระยะแรก
มกีารปรับปรงุ ทําให ้
เริ�มระยะที� 2 ลา่ชา้

ไดดํ้าเนนิการ
ประสานบรษัิทฯ
อยา่งใกลช้ดิมากขึ�น

- มรีะบบการตดิตาม บรหิาร ตรวจสอบ
อยา่งตอ่เนื�อง

ระดบั 5 5 100

ไดดํ้าเนนิการตรวจ
สอบระบบทดสอบ
สมรรถ นศ.ในระยะที�
1 เป็นที�เรยีบรอ้ย ได ้
ดําเนนิการในระยะที�
2 แลว้

เนื�องจากระบบฯ ใน
ระยะที� 1 มปัีญหาใน
การจัดการระบบฯ
ทําใหก้ารเริ�มในระยะ
ที� 2 ลา่ชา้ และได ้
ดําเนนิการแลว้
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : ศูนยคอมพิวเตอร

เปาหมาย : ปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานเพ่ือบริหารการเรียนการสอน/การใชหองเรียนหองสอนโดยใชระบบ Digital อยางเปน
รูปธรรม/มีระบบการสอนในลักษณะ Virtual Classroom ได/มีระบบการจองหองเรียน/หองสัมมนาอยางเปนระบบ

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริการคอมพิวเตอรเสมือน
(Virtualization Desktop
Infrastructure)

คะแนน 5 5 100 1.ศึกษาเทคโนโลยี
Virtualization
Desktop
Infrastructure
2.จัดทํา(ราง)
TOR และ spec
อุปกรณ
3.จัดทําเอกสาร
จัดซื้อ/จัดจาง

ebidding กพ63

มิย 63
-บริษัทจัดสง
serverเรียบรอย
แลว -ตรวจรับ
เรียบรอยแลว
-พัฒนาระบบ
Virtualization
Desktop
Infrastructure
แลวเสร็จ

- -

- มีระบบ VDI เพื่อสนับสนุนการเขา
ถึงซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ สําหรับ
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
พื่อใหใชระบบ Digital อยางเปน
รูปธรรม

ระบบ 1 2 200 มิ.ย.63 พัฒนา
ระบบ vdi แลว
เสร็จ

แผนงาน : 5.1.1 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT application for university)
งาน/โครงการ : 2001143 - โครงการพัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอรเสมือน (Virtualization Dektop Infrastructure)
หนวยงาน : 3040000 - ศูนยคอมพิวเตอร
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : หนวยประสานงาน มทส.กทม.

เปาหมาย : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหองประชุม

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการหองประชุม

คะแนน 5 5 100 ติดตอหาบริษัทฯ
ที่สามารถเสนอ
ราคาอุปกรณ
ระบบการสื่อสาร
สองทางภายในงบ
ประมาณที่ไดรับ
การจัดสรร  ซึ่งได
บริษัท ดีพีแอล ดิ
เวลลอปเมนท
แอนด เซอรวิส จํา
ดัด  เปนผูให
บริการในวงเงิน
รวมทั้งสิ้น
749,000 บาท

- -

- *ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบ
Digital แลวเสร็จ

รอยละ 100 175 175 หนวยงานได
ติดตอบริษัท ดีพี
แอล ดี
เวลลอปเมนท
แอนด เซอรวิส
จํากัด เขามา
ดําเนินการติดตั้ง
อุปกรณระบบสื่อ
สารสองทาง
จํานวน 1 ชุด ณ
หองประชุมคุณ
สาร อาคาร
พญาไท พลาซา
ณ วันพฤหัสบดีท่ี
28 พฤษภาค
2563  ซ่ึงได
ดําเนินการติดตั้ง
และทดสอบระบบ
เปนที่เรียบรอย
แลว  ระหวางนี้อยู
ในชวงเวลาการรอ

- -

แผนงาน : 5.1.1 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT application for university)
งาน/โครงการ : 2001145 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหองประชุม
หนวยงาน : 0021200 - หนวยประสานงาน มทส.กทม.
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ตรวจรับพัสดุ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนทรัพยากรบุคคล

เปาหมาย : ปรับปรุงการทํางานของบุคลากรในรูปแบบ Project–Based Management จัดทํา Matrix Assignment ตามความชํานาญของ
บุคลากร/เปดชองทางใหฝายบุคคลสามารถพัฒนาบุคลากรท่ีเปนจุดออน/สงเสริมการทํางานเปนทีม

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศดิจิทัลสําหรับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Smart
HR)

คะแนน 5 5 100 ดําเนินการตาม
แผน

- รอยละของการพัฒนาสารสนเทศดิ
จิทัลสําหรับการบริหารทรัพยากร
บุคคล (Succeed in Digital
Human Resource)

รอยละ 100 100 100 ดําเนินการตาม
แผน

- รอยละของการพัฒนาระบบสาร
สนเทศดิจิทัลดานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของสายวิชาการและ
สายปฏิบัติการวิชาชีพ

รอยละ 90 85 94.44 อยูในขั้นตอน
สรุปcomponent
เพื่อกําหนด input
relation

- รอยละของการพัฒนาระบบสาร
สนเทศดิจิทัลดานการปรับระบบสรร
หาบุคลกรดานดิจิทัล

รอยละ 100 100 100 ดําเนินการตาม
แผน

- จํานวนผูใชงานในระบบ Smart
HR ไมนอยกวา รอยละ 50

รอยละ 70 50 71.43 อยูในระหวาง
พัฒนา front end

แผนงาน : 5.3.2 การบริหารจัดการคนที่มีความสามารถสูง (Talent management)
งาน/โครงการ : 0502041 - โครงการสารสนเทศดิจิทัลสําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล (Smart HR)
หนวยงาน : 0020300 - สวนทรัพยากรบุคคล
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563

เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผูรับผิดชอบ : สวนประชาสัมพันธ

เปาหมาย : จัดตั้งทีมบริหารอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในระดับมืออาชีพ โดยสรางระบบการตรวจวัด University Accountability และ
University Profiles ในมิติตาง ๆ

- ระดับความสําเร็จของการ
สื่อสารตราองคกร

คะแนน 5 4 80 ประสานการจัดทํา
บันทึกเทปรายการ
SUT Variety
สัมภาษณผูบริหาร
รดับสูง ประเด็น
SUT Re-Profile
2020 ในบริบท
ของฝาย
ตางๆ  ประกอบ
ดวย ฝายทรัพยสิน
และวิสาหกิจ ฝาย
บริหารทั่วไป ฝาย
วิจัยฯ ฝาย
วิชาการ ฯ
การผลิตสื่ออัต
ลักษณท่ีเขาถึง
ประชาคม มทส.
เชน สติกเกอรไลน
การทําแผนพับ
ประชาสัมพันธทั้ง
รูป hard copy
และดิจิตัล

ขอจํากัด ชวง วัน เวลา การ
นัดหมาย ของผูบริหารท่ีมี
งานสอน และประชุมนอก
สถานท่ี   มีตรงกับทีมบันทึก
เทป ทําใหการบันทึกเทปไม
เปนตามกําหนดเวลา// เม.ย
.-พ.ค. จากสถานการณโค
วิด19 มาตรการ work from
home,  Social  Distancing
ทําใหการผลิตวิดิทัศน
สัมภาษณผูบริหารไมเปนไป
ตามแผนที่กําหนด

พยายามนัด
หมายใหไดตรง
มากท่ีสุด และ
ประสานทีม
บันทึกเทปขอ
ปรับวัน เวลา //
ปรับแผนการ
ผลิต
ตามนโยบาย
ปองกัน
สถานการณโค
วิด19

- *มทส. มีอัตลักษณที่
ชัดเจน

รอยละ 80 80 100 สื่อสารยุทธศาสตร
SUT  Re-Profile
2020 และภารกิจ
ดานตางๆ สู
ประชาคม มทส.
-รายการ SUT
Variety สัมภาษณ
ผูบริหารระดับสูง
-รายงานขาวสาร
กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนสู
สาธารณะ-การ

ดําเนินการแลวเสร็จ 100%
แตเนื่องจากติดภารกิจเตรียม
พิธีเปดงานเกษตรแหงชาติ /
ประสานงานวันเด็กแหงชาติ
จึงไมสามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานไดภายในระยะ
เวลาท่ีกําหนด// ปรับแผน
ผลิตส่ืออัตลักษณ มทส. ตาม
สถานการณไวรัสโควิด19
ตามนโยบาย work from
home

พยามหาคอน
เทนส ท่ีตรง
กลุมเปาหมาย
ผานสื่อแขนง
ตางๆ  ทั้งงาน
วิจัย บริหาร
และนักศึกษา ที่
แสดงประโยชน
สูสังคม

แผนงาน : 5.7.1 การสรางภาพลักษณแหงคุณคา (Prestige)
งาน/โครงการ : 3001005 - โครงการสื่อสารตราองคกร (SUT Branding)
หนวยงาน : 0021000 - สวนประชาสัมพันธ
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

ผลิตสื่อInfo
graphic-สติ
กเกอร
ไลน-เอกสารเผย
แพร hard copy-
ดิจิตัล// ผลิตสื่อ
อัตลักษณ มทส.
สอดคลองนโยบาย
ปองกันการระบาด
ไวรัส โค
วิด19  กระจาย
ผานสื่อโซเชีย
ลตางๆ
ตามนโยบาย
work from
home & social
distancing//
สัมภาษณพิเศษผู
บริหารยึดโยง
ยุทธศาสตร  5
ดาน SUT
Reprofiel 2020,
แถลงขาวผลงาน
วิจัยและนวัตกรรม
โครงการพัฒนา
และวิจัยการใช
ประโยชนกัญชา
เพ่ือการแพทย ลง
กลา-เก็บเกี่ยวใบ
และเด็ก-จัดสงให
รพ.คูเมือง// ผลิต
สื่อสรางการรับรู
คานิยม มทส.
SUT EASI/ เผย
แพรการแถลงขาว
ความรูมือทาง
วิชาการ ระหวาง
มทส.-กับหนวย
งานภาครัฐและ
เอกชนผานสื่อ
แขนงตางๆ

- *มีทีมบริหารอัตลักษณ รอยละ 80 75 93.75 หารือดานการ
ประชาสัมพันธ
การสรางคอน
เทนต การใชสื่อ
ตางๆ เพ่ือเขาถึง
กลุมประชาคม

ผูบริหาร ติดภารกิจหลาย
ดาน
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เปาหมาย-ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล รอยละ รายละเอียด
ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข

มทส.

- มีผลการประเมิน มทส.
ดาน U.Profiles

รอยละ 70 45 64.29 สรางการมีสวน
รวม ผานรายการ
SUT variety //
การมีสวนรวมผาน
สื่อโซเชียล มทส.
อาทิ  FB ,
twitter, Ig
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