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บทสรุปผู้บริหาร 

 ท่ามกลางความท้าทายของสถาบันการอุดมศึกษาของไทย ทั้งในด้านการปรับตัวในยุค Disruptive 

Technology การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการปรับตัวจากระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency-driven Economy) สู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-

driven Economy) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากร ที่ท าให้ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging 

Society) และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังวิกฤติการณ์ COVID-19 กอปรกับ นโยบายของ

รัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับบทบาท และ

สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติและสังคมไทย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ถูกท้าทายจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564 พบว่า มทส. ได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ก็ได้เร่งปรับตัวและพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกมิติเช่นเดียวกัน ส่งผลให้การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ทั้ง THE World University Rankings และ QS World University Rankings 

ผลการจัดอันดับของ มทส. (เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้วยกัน) ลดลงในทุกปี นอกจากนี้ 

พบว่า มหาวิทยาลัยเริ่มประสบปัญหาด้านความมั่นคงทางการเงิน โดยต้องจัดงบประมาณแบบขาดดุลมาอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี กล่าวคือ มีรายรับที่มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้จากการด าเนินงานตามภารกิจ และเงิน

อุดหนุนต่าง ๆ น้อยกว่ารายจ่ายของมหาวิทยาลัย ท าให้ต้องน าเงินส ารองของมหาวิทยาลัยออกมาใช้จ่ายเพ่ือการ

พัฒนามหาวิทยาลัย มากไปกว่านั้น ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในปี 2563 มทส. ได้รับคะแนนการ

ประเมินอยู่ในอันดับที่ 82 จากจ านวน 83 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผลการประเมินคือ “ระดับ C ไม่

ผ่านการประเมิน” ท าให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อความ

เชื่อมั่น ในฐานะการเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พ่ึงของสังคม  

 ในฐานะผู้ขอรับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ใน 

การบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือขับเคลื่อน มทส. ให้เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน (University 

of Innovation & Sustainability)” ภายในปี พ.ศ. 2568  โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของประเทศไทย ที่พัฒนาและน าเอา

นวัตกรรม บนพื้นฐานองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในระยะเวลา 4 ปี ของการ

ด ารงต าแหน่งอธิการบดี (ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2568) จะส่งเสริม สนับสนุน ริเริ่ม และลงมือปฏิบัติ ผ่าน 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Key Areas) 5 ยุทธศาสตร์หลัก (Platform) เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของ 

มทส. ในทุกมิติ โดยสรุปดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและผู้ประกอบการแห่งอนาคต  (Developing Future Manpower 

& Future Entrepreneurs) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Research & Development for Sustainability) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม                 

(Impactful Innovation & Entrepreneurship for Society & Economy) 

 ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาความเป็นสากลและการสร้ า งความเชื่ อมโยงกับสั งคม ชุมชน          

(Internationalization & Local Engagement) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารมหาวิทยาลัย  (Operational 

Excellence) 

 เพ่ือให้ด าเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม จะด าเนินการผ่าน 7 ข้อริ่เริ่ม (Initiatives) และ 37 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 ข้อริเริ่มท่ี 1 SUT IIT (Institute of Innovation & Technology) การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 ข้อริเริ่มท่ี 2  SUT LIFE (Lifelong Learning, Innovative & Future Education)   

 ข้อริเริ่มท่ี 3  SUT HIVE (Health Innovation Valley) 

 ข้อริเริ่มท่ี 4  SUT HERO (High Impact & Excellent Research Outputs) 

 ข้อริเริ่มท่ี 5  SUT RISE  (Research Innovation for Sustainable Society & Economy)  

 ข้อริเริ่มท่ี 6  SUT Connect  

 ข้อริเริ่มท่ี 7  SUT NExT (New S-Curve, Effectiveness, Excellence & Transparency) 
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 จากการด าเนินงานข้างต้น จะก่อให้เกิดผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเมื่อครบ

วาระการด ารงต าแหน่ง ในปี พ.ศ. 2568 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะถูกจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับ

นานาชาติสูงขึ้น อยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศไทย เป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

เพ่ิม Lifetime Value ของนักศึกษาให้ได้ไม่น้อยกว่า 10X จากจ านวนเงินที่นักศึกษาจ่ายให้กับมหาวิทยาลัย และ

สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Social Return on Investment) จากผลงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม 

และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย มูลค่าไม่น้อยกว่า 10X จากเงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การด าเนินการ

ดังกล่าว จะขับเคลื่อนผ่านกลไกต่าง ๆ การปรับโครงสร้างและสร้างความโปร่งใส การสร้างความเป็นเลิศในทุกมิติ 

และการสร้างความยั่งยืน   
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บทที่ 1  

บทน า 

 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย 

เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีระบบบริหารและการจัดการแบบ 

“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ท าให้เกิดความคล่องตัว และใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

  กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา มทส. ได้ด าเนินภารกิจ 5 ด้านที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การผลิตและพัฒนา

ก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) การวิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทาง

วิชาการ 3) การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ประเทศไทยพ่ึงพาตน เองทาง

เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาได้มากขึ้น 4) การให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ

ภาคเอกชน และ 5) การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น มทส. ได้ชื่อว่าเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของประเทศ มีระบบการจัดการ

เรียนการสอนแบบไตรภาค มีการน าระบบสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมาใช้เป็นแห่งแรกของประเทศ มทส. ได้

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากกว่า 34,000 คน มทส. มี

ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามภารกิจทั้ง 5 ด้านจ านวนมาก มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ

นานาชาติ ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ อาทิ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง มทส. ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 3 ด้านการวิจัย (ดีเลิศ) และ อันดับที่ 7 

ด้านการเรียนการสอน (ดีเยี่ยม) ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2552 มทส. ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University, NRU) ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2558 มทส. ได้รับการจัดอันดับเป็นที่  2 ร่วมของประเทศไทยและอันดับที่ 

601-800 ร่วมของโลก ตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยสถาบันจัดอันดับ Times Higher Education (THE) 

World University Rankings คณาจารย์ของ มทส. สามารถตีพิมพ์งานวิจัยในนิตยสาร Nature โดยมี Nature 

Index ล าดับที่ 2 ของประเทศ และมี Nature Publishing Index เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ  
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  ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแบบก้าวกระโดดในยุค Disruptive Technology มหาวิทยาลัย

จ าเป็นต้องทบทวน/วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ในการ

จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) จะให้ความส าคัญกับการด าเนิน

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการยกระดับจากการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) ไปสู่

การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน (SUT: The University of Innovation and 

Sustainability)” ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้

ริเริ่มโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) เพ่ือหวังเป็นจุด

เปลี่ยนของมหาวิทยาลัยไทย ในการสร้างความเป็นเลิศและสร้างก าลังคนตามความต้องการของประเทศ เพ่ือ

ขับเคลื่อนประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) ความถนัดของ

มหาวิทยาลัย โดย มทส. ได้เลือกอยู่ในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งสอดรับกับ

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 2  

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

 

2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 

 2.1.1 กรอบแนวคิดและหลักการ จากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 

(COVID-19) ได้เป็นตัวเร่งให้เกิดการปฏิวัติทั้งในเชิงเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การบริการ ภาครัฐ และภาค

การศึกษา โดยภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ถูกบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างรวดเร็ว โดยลดการ

เดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกมิติ การลดพ้ืนที่ส านักงานและ

สนับสนุนการท างานที่บ้าน (Work From Home) มากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัล (Digital Transformation) 

รวมทั้ง ระบบการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในขณะเดียวกัน การวิจัยและพัฒนา และการสร้างสรรค์

นวัตกรรมต่าง ๆ ก็ได้ถูกเร่งกระบวนการให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 

และช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตัวอย่างเชิงประจักษ์ ได้แก่ การลดระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

ป้องกัน COVID-19 ซึ่งสามารถเร่งพัฒนาและสามารถฉีดให้กับมนุษย์ได้ส าเร็จภายในระยะเวลาแค่ 10 เดือน จาก

เดิมที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการมากกว่า 10 ปี  

 จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเช่นนี้ ในภาคการศึกษาเอง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก 

จ าเป็นต้องทบทวนแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยน และก้าวทันบริบท

ต่าง ๆ ของโลกได้อย่างรวดเร็ว โดยมีประเด็นความท้าทายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) การเรียนการสอนแบบไร้พรมแดน (Borderless Education) อย่างเต็มรูปแบบ  จาก

สภาวการณ์ COVID-19 ดังกล่าว ที่ท าให้ไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศได้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดการ

เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถศึกษาในระดับปริญญา หรือบัณฑิตศึกษาได้จากที่บ้าน 

ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาต่าง ๆ ได้โดยสะดวก ในขณะเดียวกัน

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เร่งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์  หรือ Massive Open Online Courses 

(MOOC) จนส าเร็จ และเริ่มใช้งานอย่างแพร่หลาย  

(2) การศึกษาและการวิจัยพัฒนาแบบบูรณาการ เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ มีความซับซ้อนทั้งในเชิง

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้เพียงคนกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่ง หรือเพียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเท่านั้น ดังเช่น การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในครั้ง
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นี้ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน ให้สามารถด าเนินการในเชิงบูรณาการแบบสห

วิทยาการมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการระดมทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาร่วมกันออกแบบ แก้ไข และ

ด าเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ต่าง ๆ มากมาย และประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น จนท าให้หน่วยงานภาครัฐ 

และผู้ให้ทุนต่าง ๆ ได้ก าหนดเป็นเงื่อนไของค์ประกอบของคณะท างานว่าต้องมาจากสหสาขาวิชา  

(3) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย ผลกระทบส าคัญอีกประการหนึ่งจาก

สภาวการณ์ COVID-19 คือ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเลิกจ้างพนักงาน และลดการรับพนักงานใหม่ ท าให้จ านวน

คนว่างงานเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก บริษัท/องค์กรต่าง ๆ ไดเ้ร่งการพัฒนาศักยภาพพนักงานเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

มหาวิทยาลัยทั้งในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตใหม่ และหน่วยงานที่ต้องพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ จ าเป็นต้องเข้ามามี

บทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ การจัดท าหลักสูตร Upskills/Reskills ถือเป็นอีกบทบาท

หนึ่งของมหาวิทยาลัยในการเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของก าลังคนในประเทศ ให้สามารถปรับตัวและ

รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้  

2.1.2 ผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา 

ประเทศไทยมีอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยของไทย ได้

ประสบปัญหาจ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีลดลง กอปรกับความต้องการแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ ได้ให้ความส าคัญกับใบปริญญาลดลง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศ 

ประสบปัญหาจ านวนนักศึกษาลดลง จนต้องปิดหลักสูตร/สาขาวิชา หรือเร่งขยายฐานการรับนักศึกษา ไปยัง

ประเทศเพ่ือนบ้านหรือต่างประเทศมากยิ่งขึ้น  

ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบทางตรงจากปัญหาดังกล่าวมากนัก แต่

เริ่มพบว่า อัตราการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในบางสาขาวิชา/หลักสูตร มีอัตราการสมัครเข้าศึกษา

เพียงร้อยละ 50 หรือน้อยกว่า หรือในระดับปริญญาโท-เอก หลายสาขาวิชา/หลักสูตร มีผู้สมัครเข้าศึกษาเพียง 1-3 

คนเท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการผลิตบัณฑิตแล้ว จะพบว่า มหาวิทยาลัยควรต้องมีการทบทวนการ

เปิดหลักสูตรใหม ่หรือการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้ทนัสมัย เพ่ือบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  

 2.1.3 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษกิจ

ของประเทศไทย จากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency-driven Economy) สู่ประเทศที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) เพ่ือขับเคลื่อนให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดัก

ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

(1) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะได้รับการส่งเสริม 
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และก าหนดพ้ืนที่เศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค (2) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ได้มุ่งเน้นการยกระดับ

การศึกษา การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และสร้างความเป็นผู้ประกอบการ

และนวัตกรรม และ (3) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นน าเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน  

 2.1.4 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย รัฐบาลได้ปรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ยึดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติเป็นส าคัญในการจัดสรรงบประมาณ ปรับรูปแบบการ

จัดสรรทุนวิจัย โดยกรอบงบประมาณการวิจัยจะขึ้นตรงกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.) การจัดสรรงบประมาณโดยเชื่อมโยงกับความต้องการของพ้ืนที่ และลดการสนับสนุน

งบประมาณแผ่นดินในส่วนของเงินตอบแทนบุคลากร เพ่ือกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยสร้างกลไกการหารายได้บนความ

เชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย  

 2.1.5 การปรับระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลังจากการจัดตั้งกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขึ้นในปี พ.ศ. 2561 หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องมีการ

ปรับตัว และปรับโครงสร้างการด าเนินงาน การก ากับ และการจัดสรรงบประมาณ โดยในแผนที่น าทางการปฏิรูป

ของ อววน. จะเป็นการด าเนินการเพ่ือสร้างความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในด้านที่ถนัด จัดสรรงบประมาณแบบ

มุ่งเป้า ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยไทย ได้รับ

การยอมรับในระดับนานาชาติ  

2.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสถาบันจัดอันดับในระดับนานาชาติ  

 2.2.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Times Higher Education (THE) World University 

Rankings 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก โดย THE World 

University Rankings เป็นประจ า โดยในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของ

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลการจัดอันดับในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 พบว่า 

อันดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตกลงมาอยู่ในอันดับที่ 5 และอันดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ

ไทย ตามล าดับ และเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรีเป็นอันดับที่ 1 และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอันดับที่ 3  
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 เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การประเมิน พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีจุดเด่นทางด้านการวิจัยและ

พัฒนา และการอ้างอิง โดยมีผลคะแนนเพ่ิมขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีจุดอ่อนด้าน

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านความเป็นสากล) เมื่อ

พิจารณาถึงผลคะแนน พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แม้ว่าจะมีผลคะแนนจากการจัดอันดับสูงขึ้นทุกปี แต่

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ก็มีผลคะแนนเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าอย่างมีนัยส าคัญ จึงท าให้ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย 

(เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ) ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 2.2.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings  

 QS เป็นอีกหนึ่งสถาบันการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ที่ ได้รับการยอมรับจากแวดวง

วิชาการ และภาคอุตสาหกรรม โดยผลการจัดอันดับของ QS World Rankings ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2564 ผล

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยู่ในอันดับที่ 9 - อันดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

และเป็นอันดับที่ 2 ร่วมในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี รองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ

อยู่ในกลุ่มอันดับเดียวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สอดคล้องกับผลการจัดอันดับ

โดย THE World University Rankings)  

 QS World University Rankings ได้ท าการประเมินมหาวิทยาลัยใน 6 มิติ ได้แก่ ชื่อเสียงทางวิชาการ 

ชื่อเสียงจากมุมมองผู้ว่าจ้าง สัดส่วนนักศึกษา/คณาจารย์ การอ้างอิงผลงานวิจัย/คณาจารย์ สัดส่วนอาจารย์

ชาวต่างชาติ และสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการยอมรับว่ามีผลงานวิจัย

และพัฒนาในอัตราที่สูงเพียงมิติเดียว แต่มิติด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในมิติด้านชื่อเสียงทางวิชาการ และชื่อเสียงจาก

มุมมองผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต ยังมีผลคะแนนที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  

 จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสถาบันจัดอันดับทั้ง 2 แห่ง พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ควรให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาความเป็นสากล 

โดยมุ่งเน้นการสร้างชื่อเสียงและการรับรู้ในแวดวงวิชาการโดยเฉพาะในระดับนานาชาติ และควรพัฒนากลไกที่ช่วย

ดึงดูดคณาจารย์/นักวิจัยคุณภาพสูงที่เป็นชาวต่างชาติ มาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้

มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาและจ านวนอาจารย์/นักวิจัยต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาติได้  
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2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

 ในการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น (Corruption 

Perception Index: CPI) ซึ่งประเมินโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International, TI) 

ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับของประเทศต่าง ๆ โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 100++ จาก 179 ประเทศทั่วโลก 

ส่งผลให้รัฐบาลมีนโยบายที่ส่งเสริมและปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ให้มีความโปร่งใส่ เป็นธรรม และ

ตรวจสอบได้ จึงได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ส านักงาน 

ป.ป.ช. ออกแบบเครื่องมือในการประเมิน เพ่ือใช้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ต้องได้รับการ

ประเมิน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดยปรากฎว่า 

ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้คะแนนร้อยละ 82.48 (ระดับ B) และในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้คะแนน

ร้อยละ 71.74 (ระดับ C) ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2562 อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว ไดก้ าหนดให้หน่วยงานต้องมีคะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้น

ไปจึงจะผ่านเกณฑ์ จึงกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใส (มีคะแนนผลการประเมินต่ ามาก โดยอยู่ในอันดับที่ 82 จากจ านวน 83 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ) 

ในขณะทีผ่ลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ พบว่า มีแนวโน้มทีด่ีขึ้น จากคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

86.05 ในปี พ.ศ. 2562 เป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.48 ในปี พ.ศ. 2563 (ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส) 

 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดการประเมินใน 10 มิติ โดย

แบ่งเป็น มิตกิารรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร จ านวน 4 มิติ มิติการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์กร จ านวน 3 มิติ และมิติการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ จ านวน 2 มิติ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผล

การประเมินต่ ากว่าร้อยละ 80 ในมิติดังต่อไปนี้ 

1. มิติด้านการป้องกันการทุจริต (12.50 คะแนน) 

2. มิติด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต (75.17 คะแนน) 

3. มิติด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ (77.13 คะแนน) 

4. มิตด้ิานการใช้งบประมาณ (77.23 คะแนน)  
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จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้คะแนนต่ า (ไม่ผ่านการประเมิน) 

และอยู่ในอันดับที่ 82 จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งหมด 83 แห่ง ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์การด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก และอาจส่งผลให้นักศึกษา หน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชน ขาดความเชื่อมั่นต่อ

มหาวิทยาลัย  

2.4 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ 

 2.4.1 มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ (University of Innovation & 

Entrepreneurship) ตามวิวัฒนาการของสถาบันการอุดมศึกษา จะเริ่มต้นจาก (1) การเป็นมหาวิทยาลัยที่

มุ่งเน้นการจัดการเรียนการเรียนสอน (Teaching University) เพ่ือพัฒนาและยกระดับความรู้ของประชาชนใน

สังคม (2) มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา (Research University) เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในแต่

ละสาขาวิชา ให้มีความเข้มข้น ลุ่มลึก และ (3) มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ  (Entrepreneurial University) 

โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในเชิงนวัตกรรมที่

สามารถแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจและสังคมได้  

 การเปลี่ยนผ่านของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Entrepreneurial University นั้น ท าให้มหาวิทยาลัยทั่ว

โลก ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน การปรับหลักสูตร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการสร้าง

ความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) 

ซึ่งได้ปรับโครงสร้างการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยจัดสมดุลทั้งด้านการจัดการศึกษา (Academic) การวิจัย

และพัฒนา (Research & Development) และด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบกร (Innovation & 

Entrepreneurship) โดยหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างและการด าเนินงานแล้ว ส่งผลให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับ (โดยสถาบันจัดอันดับหลายสถาบัน) ให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก  

 2.4.2 Sustainable University การน าเอาปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยชั้นน าทั่วโลก ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างยั่งยืน ทั้ง

ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการบริหาร  รวมทั้ง การสร้าง

ความมั่งคงทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา สถาบันจัดอันดับโลก THE World University Rankings ได้เริ่ม

พัฒนา Impact Ranking เพ่ือประเมินมหาวิทยาลัยในทุกมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี มีผลการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มที่ 4 (อันดัน 401-600) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2.5 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ริเริ่มโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

(Reinventing University) โดยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง มุ่งเน้นพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านที่ตนเอง

ถนัด เพ่ือสร้างความเป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยปรับระบบการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการบริหารงาน กฎระเบียบและข้อบังคับ การจัดการการเงิน 

งบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบคุคล และการก ากับดูแลกิจการที่ดี   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและ

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้ จะต้องสร้างความเป็นเลิศในด้านการสร้างนักศึกษาและ

บัณฑิตผู้ประกอบการ  ได้รับการยอมรับในด้านความเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การได้รับ

การสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านงบประมาณในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ การส่งเสริมบุคลากรไป

ปฏิบัติงาน หรือแลกเปลี่ยนความรู้ในภาคเอกชน (Talent Mobility) การพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ืออ านวยต่อการ

สร้างผู้ประกอบการและนวัตกร การมีหลักสูตร/โปรแกรมที่พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ การจัดสรรงบประมาณ

ที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนา

ผู้ประกอบการและส่งเสริมนวัตกรรม 

 จากผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่  2 จ านวน 15 แห่ง 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในกลุ่มสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า จ านวน 3 แห่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ผลกการประเมินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี อยู่ในอันดับที่ 1 ร่วม โดยมีความโดดเด่นคนละด้าน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความ

โดดเด่นด้านระบบนิเวศ และการจัดการหลักสูตร เพ่ือรองรับการสร้างผู้ประกอบการ ในขณะที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความโดดเด่นด้านการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และการเคลื่อนย้าย

บุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม  

 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จ าเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการสร้างผู้ประกอบการ และการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่าง

เป็นรูปธรรม รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนมากยิ่งข้ึน  
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2.6 ความท้าทายในด้านความม่ันคงทางการเงิน  

 ผลจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ต้อง

หารายได้จากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น (จัดสรรบประมาณแผ่นดินมาให้มหาวิทยาลัยลดลง) 

ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถสร้างแหล่งรายได้

ใหม่ นอกเหนือจากรายได้เดิมที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพย์สิน การบริการวิชาการ และการ

ด าเนินธุรกิจภายใต้หน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับผลกระทบด้านงบประมาณจากนโยบายดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงินจ านวน 1,731 ล้านบาท ใน

ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการด าเนินงานจ านวน 744 ล้านบาท มีต้นทุนในการด าเนินงาน จ านวน 

2,275 ล้านบาท ถึงแม้ว่า ยังคงมีรายรับมากกว่ารายจ่าย แต่รายได้จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีสัดส่วน

เพียงร้อยละ 32.70 ของต้นทุนการด าเนินงานทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนการพ่ึงพางบประมาณ

ภาครัฐสูงถึงร้อยละ 67.30 หากพิจารณาสัดส่วนการพ่ึงพางบประมาณภาครัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2563 พบว่า มี

สัดส่วนร้อยละ 46.92 51.69 59.77 และ 67.30 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  

 ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาถึงช่องทางการหารายได้จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีรายได้จากการจัดการศึกษาจ านวน 781 ล้าน

บาท รายได้จากการบริการเพ่ือการศึกษา จ านวน 41.57 ล้านบาท รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 0.57 

ล้านบาท รายได้จากทรัพย์สินถาวร จ านวน 57.75 ล้านบาท รายได้อ่ืน ๆ จ านวน 103.32 ล้านบาท และรับรู้ผล

ขาดทุนจากการด าเนินงานของหน่วยวิสาหกิจจ านวน 233.11 ล้านบาท  รวมรายได้จากการด าเนินงานสุทธิ 744 

ล้านบาท  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการ

เงิน โดยเฉพาะความสามารถในการหารายได้จากการด าเนินงาน และการจัดการต้นทุนในการด าเนินงาน ดังนั้น จึง

จ าเป็นต้องปฏิรูปแนวทางการสร้างรายได้ โดยเพิ่มรายได้จากการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามช่วงวัย 

(Lifelong Learning) รายได้จากการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (Contract Research) เพ่ิมรายได้จากการ

บริหารทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารจัดการหน่วยวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.7 การบริหารจัดการหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหน่วยวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยจ านวน 4 แห่ง  

ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย เทคโนธานี สุรสัมมนาคาร (อยู่ระหว่างปรับย้ายไปอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยเทคโน
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ธานี) และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า หน่วยวิสาหกิจทั้งสี่

แห่ง มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ก าไรจ านวน 15.91 ล้านบาท เทคโนธานี ก าไรจ านวน 36.64 

ล้านบาท สุรสัมมนาคาร ขาดทุนจ านวน 3.29 ล้านบาท และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ขาดทุนจ านวน 282.11 

ล้านบาท รวมเป็นขาดทุนจากการด าเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ จ านวน 233.11 ล้านบาท  

 เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานของหน่วยวิสาหกิจแต่ละแห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ 

พบว่า มีปัญหาในการบริหารจัดการต้นทุนการด าเนินงาน โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงถึงร้อยละ 50.24 ของ

รายได้รวม และมีต้นทุนค่าวัสดุสูงถึงร้อยละ 42.18 ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพในการท าก าไรลดลง  

 เพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยวิสาหกิจ จ าเป็นต้องปรับแนวทางการบริหาร 

เพ่ือลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จ าเป็น และพัฒนาแผนธุรกิจในการสร้างรายได้ช่องทางใหม่  ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยฯ ควรต้องพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง ควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิกที่

สามารถร่วมมือกับภาคเอกชนได้  

  



        เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
        SUT 2025: University of Innovation & Sustainability  

16 

 

บทที่ 3  

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ ์

  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล การเงินและงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมความ

เป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรม จากประเด็นความท้าทายภายนอก อาทิ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูประบบการจัดสรร

งบประมาณ รวมถึง ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย (เม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้วยกัน) ที่

ลดลงต่อเนื่อง ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องจัดงบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่องมา

หลายปี และจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมหาวิทยาลัย

ได้คะแนนผลการประเมิน “ระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน” ในวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2568 จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการ

ด าเนินงานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.1 พันธกิจ ภารกิจ วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งมั่น

สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มีความรู้และปัญญาคู่คุณธรรม ให้บริการวิชาการ และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความ

เป็นอิสระทางวิชาการและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ภารกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจหลัก 5 ประการ ได้แก่ 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของการพัฒนาประเทศและสังคมโลก 

2. วิจัย ค้นคว้า เพ่ือสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการน าผลการวิจัยและพัฒนา

ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ และแก้ไขปัญหาความท้าทายของโลก 
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3. ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองทาง

เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาได้มากขึ้น และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและ

สังคม 

4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5. ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาสังคม ในฐานะเป็นพลเมืองโลก 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของประเทศไทย  

ที่พัฒนาและน าเอานวัตกรรม บนพื้นฐานองค์ความรู้ด้าน วทน.  

ไปขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. Manpower for the Future  

นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้พ้ืนที่และใช้บริการของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นก าลังคน

ส าหรับอนาคต ที่มีท้ังภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน 

2. Impactful Research & Innovation 

มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

และพัฒนา เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศไทย และพร้อมปรับตัวรับความท้าทายของ

โลก ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

3. Sustainable Development 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของสังคม จะยึดโยงกับเป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืน มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี

ภูมิคุ้มกันและมีความคล่องตัวในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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3.2 การเช่ือมโยงเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 

 

3.3 ยุทธศาสตร์ ข้อริเร่ิม และกลยุทธ์ 

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน ปี 2564-2568 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและผู้ประกอบการแห่งอนาคต  

                   (Developing Future Manpower & Future Entrepreneurs) 

 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับความต้องการของผู้เรียน

(OnDemand Curriculum) การส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary ) มุ่งเน้นการพัฒนา

ทักษะแห่งอนาคต ทั้งที่เป็นทักษะจ าเพาะในแต่ละสาขาอาชีพและทักษะที่สามารถพัฒนาได้ เพ่ือให้บัณฑิตมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย 

(Lifelong Learning) และการศึกษาไร้พรมแดน (Borderless Education) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Research & Development for Sustainability) 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ

แก้ไขปัญหาความท้าทายของสังคมโลก โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ กลุ่ม

อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาวะ (Health & Wellbeing Industry) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพ่ือ

อนาคต (Agricultural Industry and Food for the Future) และกลุ่มอุตสาหกรรมเขียว (Green & Clean 

Industry) รวมถึง การสร้างระบบนิเวศด้านวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพ

นักวิจัย กลไกและการสนับสนุน การส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ืออ านวย และ

แนวทางการแสวงหาทุนวิจัยขนาดใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม                  

                   (Impactful Innovation & Entrepreneurship for Society & Economy) 

 ส่งเสริมการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย

และพัฒนา และการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา และ

องค์ความรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความเป็นสากลและการสร้างความเชื่อมโยงกับสังคม ชุมชน           

                   (Internationalization & Local Engagement) 

 สนับสนุนการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นในประเด็นความท้า

ทายและความสนใจของโลก การสร้างความเป็นพลเมืองโลก และการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม และภาคประชาสังคมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Quadruple Helix of 

Innovation) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารมหาวิทยาลัย  

                   (Operational Excellence) 

 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานในทุกมิติ ตามแนวทางประสิทธาภิบาล (Effective Governance) ที่มุ่งเน้น

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน การมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส่ตรวจสอบได้ และการค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย รวมทั้งการด าเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ข้อริเริ่ม ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความย่ังยืน 

 ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2568 ได้ก าหนดข้อ

ริเริ่มที่มีลักษณะการด าเนินงานทั้งในแนวนอน ในเชิงบูรณาการทุกยุทธศาสตร์ (Cross-cutting Platform) และใน

แนวตั้ง เพื่อสร้างจุดมุ่งเน้นในเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีข้อริเริ่ม 7 ข้อ ดังนี้  

 
ภาพที่ 2 ภาพแสดงข้อริเร่ิมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน ปี 2564-2568 
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ข้อริเริ่มท่ี 1 SUT IIT (Institute of Innovation & Technology) 
              การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เป้าประสงค์ (Objectives) เพ่ือขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 

ของประเทศ” ที่พัฒนาและน าเอานวัตกรรม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้าน วทน.  มาเสรมิสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศ และแก้ไขปัญหาความท้าทายของโลก 

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)  

 K.R.1.1) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของ

ประเทศไทย ตามโครงการ Reinventing University ของ สป.อว. และมีพัฒนาการของผลการจัดอันดับโดย THE 

Rankings, QS, RUR, etc. ทีด่ีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 K.R. 1 . 2 )  มหาวิทยาลั ย ได้ รั บการรั บรองมาตรฐานจาก ACEEU (Accreditation Council for 

Entrepreneurial and Engaged Universities) 

 K.R.1.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการส าหรับการศึกษาเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ 

(Multidisciplinary Education) 

 K.R.1.4) มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนากับสถาบันการศึกษา/

สถาบันวิจัยในต่างประเทศ 

 K.R.1.5) มหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

 K.R.1.6) มหาวิทยาลัยมีกลไกในการแสวงหาเงินทุนขนาดใหญ่ ในระดับชาติและนานาชาติ 

 K.R.1.7) มหาวิทยาลัยมีกลไกในการหารายได้จากองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและ

พัฒนา 

 K.R.1.8) มหาวิทยาลัยมีกลไกการด าเนินงานแบบ Quadruple Helix ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

 ในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีกลยุทธ์ในการ

ด าเนินงาน จ านวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 
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1) Thematic & Integrated Education & Research  

พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน วิจัยและพัฒนาแบบมุ่งเป้า ไม่เน้นสาขาวิชา พัฒนาระบบ

การจัดสรรเงินทุนวิจัยในลักษณะโครงการใหญ่ (Block grant) และส่งเสริมการท างานร่วมกันของนักวิจัยเป็น

ทีมแบบสหวิทยาการ  

โดยในระยะแรก จะเป็นการด าเนินงานที่มุ่งเน้นใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่ม

อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาวะ (Health & Wellbeing Industry) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

เพ่ืออนาคต (Agricultural Industry and Food for the Future) และกลุ่มอุตสาหกรรมเขียว (Green & 

Clean Industry) 

2) Consortium & Community  

สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา และภาคอุตสาหกรรม ทั้งใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมี

กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. จัดตั้ง/เข้าร่วมเครือข่ายเชี่ยวชาญ (Consortium) จ านวน 4 เครือข่าย ได้แก่ 

 เครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurship Education Consortium) โดยจะเป็นการด าเนินงานร่วมกัน

ของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้การสนับสนุน

ของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) 

รวมทั้งเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ

ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (World University Technology Network) 

(ด าเนินการได้ทันที) 

 เครือข่ายเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมพลังงาน 

 เครือข่ายเชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสุขภาวะ 

 เครือข่ายเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจชีวภาพ 

2. จัดตั้งชุมชนทางปัญญาและนวัตกรรม (Knowledge & Innovation Community) จ านวน 

3 กลุ่มความร่วมมือ ได้แก่ 
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 IIT InnoEnergy 
 IIT Health 
 IIT BioEconomy    

3) Entrepreneurship Development 

พัฒนาทัศนคติ แนวคิด และทักษะความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย

และบุคลากร เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมของก าลังคนแห่งอนาคตและผู้ประกอบการฐาน

นวัตกรรม ผ่านกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น และกระบวนการบ่มเพาะความเป็น

ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม  

4) Innovation  

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (Deep Science & Technology) และผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา ใน

การแก้ไขปัญหาและสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างจ านวนนักศึกษา

และบัณฑิตผู้ประกอบการ การสร้างแนวทางการหารายได้รูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัย (Innovative 

Business Model for University) และการทดลองด าเนินงานเชิงนวัตกรรมผ่าน Innovation Sandbox 

และ Educational Sandbox  

ข้อริเริ่มท่ี 2  SUT LIFE  
                (Lifelong Learning, Innovative & Future Education)   

เป้าประสงค์ (Objectives) พัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) ภายใต้ระบบสะสมหน่วย

กิต รองรับการเรียนส าหรับกลุ่มผู้บริหาร (Executive) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการศึกษา

ไร้พรมแดน (Borderless Education) รวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาส าหรับเป็นก าลังคนแห่งอนาคต 

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)  

K.R.2.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการศึกษาในแต่ละช่วงวัย  

K.R.2.2) มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับการศึกษาต่อเนื่อง ส าหรับกลุ่มผู้บริหาร และการเรียนรู้ตลอดชีวิดเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพในการท างาน (Upskills/Reskills)  

K.R.  2.3) อัตราการจ้างงานและอัตรามีงานท างานของบัณฑิต มทส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

(10% ศึกษาต่อ และ10% เป็นผู้ประกอบการ)  
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 K.R.2.4) สัดส่วนรายได้ของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับกลุ่มการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 15 ของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด 

 K.R.2.5) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากหน่วยงานในระดับนานาชาติ (International  

 Accreditation) 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

 การด าเนินกิจกรรมตามข้อริเริ่มที่ 2 จะพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้ระบบสะสมหน่วยกิต 

รองรับการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย (Lifelong Learning) โดยมีกลยุทธในการด าเนินงานดังนี้ 

1) Lifelong Learning  

1.1 การจัดตั้งศูนย์บริการการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย (SUT LIFE Centre) เพ่ือให้บริการการบริหาร

จัดการหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเป็นการเฉพาะ เพ่ือสนับสนุนให้สาขาวิชาได้สร้างและพัฒนา

หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการนักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรต่าง ๆ  

1.2 พัฒนาระบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank System) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการ

ด าเนินงานในการสะสมหน่วยกิต การโอนย้ายหน่วยกิตข้ามมหาวิทยาลัย การรับเข้าศึกษา การ

ลงทะเบียน การส าเร็จการศึกษา และการให้สัมฤทธิบัตร  

1.3 พัฒนาหลักสูตรแห่งอนาคต (Curriculum for the Future) มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและ

เนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลในทุกช่วงวัย และเตรียมความพร้อมส าหรับการ

ปรับเปลี่ยนสายอาชีพ และเตรียมความพร้อมในการเติบโตตามเส้นทางอาชีพ ทั้งในส่วนที่เป็น 

Personal Development และ Professional Development  

1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งเน้นการสร้างสื่อการเรียน

การสอนแบบ Hybrid Learning การวัดผลประเมินการเรียนรู้ และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในทุก

ช่วงวัย 

1.5 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ/ภาคอุตสาหกรรม/ภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา (PPP 

Education) มุ่งเน้นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน ที่อยู่บนพ้ืนฐานความ

เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย อาทิ หลักสูตรครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน เป็นต้น  

2) Strengthen Cooperative Education ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของสหกิจศึกษา เพ่ือสร้าง

ความเป็นเลิศ และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาส าหรับตลาดแรงงานในอนาคต. 
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2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ

ประกอบอาชีพในอนาคต (Future Skills for Future Career)  

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาในเชิงรุก  ร่วมกับภาคเอกชนในการสร้าง

ทางเลือกใหม่ในการฝึกสหกิจศึกษาที่สอดรับกับความต้องการของนักศึกษา และบริบทการจ้างงานที่

เปลี่ยนไป รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบอ่ืน เช่น สหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise 

Cooperative Education) เป็นต้น 

2.3 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ มุ่งเน้นสนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์

ในบริษัทข้ามชาติ เพ่ือสร้างชื่อเสียงในมุมมองผู้จ้างงาน (Employee Reputation) และรับนักศึกษา

ต่างชาติมาฝึกงานหาประสบการณ์กับบริษัทในประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็น

พันธมิตรในการช่วยดูแลนักศึกษา  

3) International Accreditation Curriculum ส่ ง เ ส ริ มและสนั บสนุน ให้ หลั กสู ต รต่ า ง  ๆ  ของ

มหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา

หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตฐานในระดับ

นานาชาติ ทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 สนับสนุนให้หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้รับการรับรองจาก ABET ทุกหลักสูตร 

 สนับสนุนให้หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจาก CODA 

 สนับสนุนให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจาก CCNE  

 ส่งเสริมการด าเนินงานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้ได้รับการตรวจประเมินจาก WFME 

อย่างต่อเนื่อง 

3.2 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร การประสานงาน และการขับเคลื่อนหลักสูตร  

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  ในรูปแบบ 

Sandwich Program/ Joint Degree/ Double Degree มุ่งเน้นหลักสูตรที่ เป็นความต้องการของ

ประเทศและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
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ข้อริเริ่มท่ี 3  SUT HIVE  
               (Health Innovation Valley)  

เป้าประสงค์ (Objectives) สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน

การเป็นศูนย์วิจัยในระดับคลินิก สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของ

ประชาชนในเขตนครชัยบุรินทร์ และสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)  

K.R.3.1) จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ จ านวนไม่น้อยกว่า  

                      50 ชิ้น/ปี  

 K.R.3.2) จ านวนผู้ประกอบการใหม่ทางการแพทย์และสุขภาพ จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ราย/ปี  

 K.R.3.3) เพิ่มรายได้ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

 ข้อริเริ่ม SUT HIVE เป็นการด าเนินงานแบบบูรณาการใน 3 ยุทธศาสตร์ คือ ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้าน

นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ และด้านการพัฒนาความเป็นสากลและการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

สังคม โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

1) Smart & Sustainable Hospital ขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงพยาบาล มทส. ให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ือสร้างความยั่งยืนทางการเงิน 

1.1 Smart Hospital พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ ควบคู่กับการลดต้นทุนในการ

ด าเนินงาน เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ 

 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการควบคู่กับการลดต้นทุนในการด าเนินงานเพ่ือให้

โรงพยาบาล มทส. มีความสามารถในการท าก าไรบนความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาล 

 พัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล มทส. เพ่ือให้ได้รับมาตรฐานในระดับสากล 

มุ่งเน้นให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI เพ่ือให้สามารถรองรับการรักษาส าหรับลูกค้า

ชาวต่างชาติ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางทางการแพทย์เพ่ือเป็นกลไกในการเพ่ิมจ านวนผู้ป่วย มุ่งเน้น

การรักษาที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ อาทิ ศูนย์วินิจฉัย รักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง  

ศูนย์ส่องกล้อง ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกีฬาบ าบัด เป็นต้น 
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1.2 Future Hospital ด าเนินการภายใต้ Business Model ใหม่ที่มุ่งเน้นการท างานแบบ Agile เพ่ือ

สร้างแนวทางการหารายได้รูปแบบใหม่ และต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาวะในเชิงธุรกิจ 

 พัฒนาแนวทางการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมทางการแพทย์ ( Innovative Health Business 

Model) มุ่งเน้น Agility & Flexibility เพ่ือหาช่องทางการหารายได้ อ่ืน ๆ บนพ้ืนฐาน

สินทรัพย์เดิมของโรงพยาบาล 

 ร่วมกับภาคเอกชน ในการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการสุขภาพแบบดิจิทัล (Digital Health) 

และระบบชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) เพ่ือให้บริการกับโรงพยาบาลอ่ืน ๆ   

 ขับเคลื่อนการเป็น “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะ” (Wellness Centre) อย่างครบวงจร ครอบคลุม

ตั้งแต่การป้องกัน การรักษา และการดูแลพักฟ้ืน เพ่ือให้โรงพยาบาล มทส.  สามารถ

ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาวะได้ทุกช่วงวัย 

2) Integrated Medical Research บูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์บนพ้ืนฐานความ

เชี่ยวชาญของ 8 ส านักวิชาของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยมีโรงพยาบาล 

มทส. เป็นจุดเชื่อมในการด าเนินกิจกรรม 

3) Healthcare Innovation Ecosystem พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เอ้ืออ านวยต่อการ

วิจัยและพัฒนาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาวะ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในด้าน Digital Health (IOT for Health, Big Data  

for Health และ Bioinformatic ) เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน Future Hospital 

 สนับสนุนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสุขภาพ เพ่ือให้ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน

ในระดับสากล อาทิ GLP, GCP, GCLP 

 ปรับปรุง พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยเพ่ือให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพและความปลอดภัยใน

ระดับนาโนเพ่ือรองรับการพัฒนาผลงานวิจัยและพัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง

การแพทย์และสุขภาวะ 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์และสุขภาวะ เพ่ือรองรับการ

ขับเคลื่อนหุบเขานวัตกรรมทางการแพทย์ มุ่งเน้นศักยภาพด้านการวิจัยในระดับคลินิก การ

พัฒนาแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ และวัฒนธรรมนวัตกรรม 

 พัฒนาระบบสนับสนุน/จัดการเงินทุนวิจัยส าหรับโครงการวิจัยขนาดใหญ่ทางการแพทย์และสุข

ภาวะ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน/หน่วยงานต่างประเทศ ในการด าเนินงานวิจัย

เชิงพาณิชย์ 
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 พัฒนาระบบการบริหารเทคโนโลยี การบริหารงานวิจัยและพัฒนา และการจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์และ

สุขภาพ 

4) Clinical Research Centre จัดตั้งศูนย์วิจัยในระดับคลินิก (Clinical Research Centre) เพ่ือเป็นกลไก

ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การพัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลและการ

สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ 

 ส่งเสริมการด าเนินงานและสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC) 

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอื้ออ านวยต่อการวิจัยในระดับคลินิก และสนับสนุนให้ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน 

 พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศูนย์วิจัยในระดับคลินิก รองรับการวิจัยในมนุษย์ในสถานที่/

สถาบันการวิจัย 

 พัฒนากลไกความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการด าเนินการวิจัยในระดับคลินิก ส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical) เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง

การแพทย์ และการแพทย์ดิจิทัล 

5) Partnership สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการวิจัยและพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติเพ่ือ

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน “หุบเขานวัตกรรมทางการแพทย์” 

 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมระหว่างสถาบันร่วมผลิตแพทย์และสถานที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ใน

เขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์และสุขภาวะ 

 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมทาง

การแพทย์และสุขภาวะ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม และเร่ง

สร้างผู้ประกอบการกลุ่ม Health Tech 

 สนับสนุนและขับเคลื่อนเครือข่ายการส่งต่อบริการสุขภาพ ในฐานะ Tertiary Care กับ

โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อน

การน าผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์และสุขภาวะไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
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 เร่งสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยชั้นน าในต่างประเทศ ในการเป็นแหล่ง

ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร่วมด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

มุ่งเน้นการวิจัยในระดับคลินิก การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 ร่วมกับประชาคมในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ Korat Smart Living เพ่ือสร้าง

ระบบบริการสุขภาพ ส าหรับเมืองโคราชอัจฉริยะ 

ข้อริเริ่มท่ี 4  SUT HERO  
                (High Impact & Excellent Research Outputs) 

เป้าประสงค์ (Objectives) ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมผลงานที่สร้าง

ผลกระทบสูง (High Impact) ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)  

4.1) เพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในระดับ

นานาชาติ (Q1) ได้ไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง/ปี 

 4.2) เพ่ิมคะแนนด้านการวิจัยและการอ้างอิง ที่ส่งผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย THE 

Rankings, QS, Nature Index, RUR, etc. 

 4.3) เพ่ิมจ านวนงบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ 

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

 เพ่ือรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการวิจัย และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้ทัดเทียมกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และสร้างชื่อเสียงด้านการวิจัย รวมทั้งสร้างผลกระทบด้านการวิจัย จะด าเนินการ

ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมผลงานที่สร้างผลกระทบสูง (High Impact) ใน

เชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 

1. Attracting Talent Researcher ดึงดูดนักวิจัยที่มีความสามารถสูง ให้เข้ามาร่วมงาน หรือท างานวิจัย

ร่วมกับ มทส. 

 สนับสนุนและขับเคลื่อนระบบ Adjunct Professorship มุ่งเน้นการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงใน

ระดับโลก มาร่วมท างานวิจัยและพัฒนากับ มทส. 
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 สร้างความเข้มแข็งให้ระบบ Postdoctoral Program เพ่ือเป็นกลไกในการดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่

มีศักยภาพสูงมาร่วมงานกับ มทส. 

 ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทน วิธีการวัดผลประเมินผล และพัฒนาระบบจ่าย

ค่าตอบแทนแบบ Performance-based Pay  

 ริเริ่มโครงการ Re-brain Drain เพ่ือดึงดูดนักวิจัยไทยที่ประสบความส าเร็จ และนักศึกษาไทยใน

ต่างประเทศ เพ่ือกลับมาร่วมงานและท างานวิจัยกับ มทส. 

2. Career Path for Researcher พัฒนาเส้นทางอาชีพส าหรับบุคลากรสายวิชาการ (นักวิจัย) ให้มี

ความก้าวหน้าทางวิชาการและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

 พัฒนาระบบ Talent Management ส าหรับดึงดูดนักวิจัยที่มีศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ด้าน

วิจัยสูง  

 พัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (นักวิจัย) ให้

สามารถด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ได้ 

3. Research Facilitator พัฒนากลไกการสนับสนุนโครงการวิจัยในการแสวงหาเงินทุนขนาดใหญ่และ

สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีมีผลกระทบสูงในระดับนานาชาติ 

 พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย โดยแสวงหาแหล่งเงินทุนวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รวมทั้งสถานที่ร่วมด าเนินการวิจัย เพ่ือจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สนับสนุนการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการชั้นน า 

4. Support for Big Research Project พัฒนาระบบบริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มุ่งเน้นโครงการวิจัย

ร่วมในระดับนานาชาติ และปรับระบบภาระงานของนักวิจัย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ด าเนินกิจกรรม

วิจัย ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

 พัฒนาระบบ Research Brotherhood ระหว่างนักวิจัยอาวุโสกับนักวิจัยรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้

นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมใน RUs/CoEs เพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้สามารถเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยและ Manuscript เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการชั้นน าใน

ระดับนานาชาติได้ 

 พัฒนาระบบ Sabbatical Leave for Mega/High Impact Research Project เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนให้นักวิจัยสามารถไปด าเนินโครงการวิจัยได้เต็มเวลา  
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5. Research Strategy พัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือให้สอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ และความท้าทายในระดับนานาชาติ ปรับปรุงระบบการจัดสรรเงินทุนวิจัย 

 ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของภูมิภาค อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และประเด็นความท้าทายของโลก 

 จัดให้มีคลัสเตอร์การวิจัยแบบมุ่งเป้า (Thematic Research Cluster) เพ่ือจัดสรรทรัพยากรการ

วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรม Contract Research/ Grant Research จาก

ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นช่องทางการหารายได้จากการวิจัย บนพื้นฐานความสามารถและความ

เข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

6. Multidisciplinary Research Group สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณา

การแบบสหวิทยาการ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และข้ามมหาวิทยาลัย 

 ส่งเสริมการด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่ โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในหลาย

สาขา เพื่อแก้ปัญหาและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์วิจัย (Research Units) และศูนย์ความเป็นเลิศ (Centre of 

Excellences) ในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง และอย่างต่อเนื่อง 

 ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศท่ีมีความพร้อม เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

(Specialized Research Institute: SRIs) เพ่ือเป็นกลไกในการหารายได้จากการวิจัยและพัฒนา 

และความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

7. Strengthen R&D Ecosystem เสริมสร้างความแข็งแรงของระบบนิเวศด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้

ได้มาตรฐาน และมีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มที่. 

 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ให้มีความปลอดภัย และ

ได้รับมาตรฐานการวิจัยในระดับสากล 

 เสริมสร้างขีดความสามารถในการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบวัตถุ และศูนย์สอบ

เทียบเครื่องมือ เพื่อด าเนินการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ 

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและพัฒนา ทั้งในด้านเครื่องมือ และ

ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถแสวงหารายได้จากการให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัย 

 ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนา Living Lab เพ่ือใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการ 

ในสภาวะเสมือนจริง และลดภาระงบประมาณในการลงทุนพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย 
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 แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนชั้นน าในระดับนานาชาติ เพ่ือร่วมลงทุนในห้องปฏิบัติการ

สัตว์ทดลอง เพื่อให้ได้มาตรฐาน รองรับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาวะ 

ข้อริเริ่มท่ี 5  SUT RISE 
                (Research Innovation for Sustainable Society & Economy)  

เป้าประสงค์ (Objectives) พัฒนาและปรับปรุงระบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา และ

ส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้าง New Growth Engine และ

ความยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัย 

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)  

5.1) เพ่ิมจ านวน Student Startups/Spin-offs จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย/ปี  

 5.2) เพ่ิมสัดส่วนรายได้จากการน าผลงานวิจัยและพัฒนา และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ จ านวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากรายรับรวม 

 5.3) สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวิจัยและพัฒนา และทรัพย์สินทางปัญญา ได้ไม่

น้อยกว่า 10X ของงบประมาณวิจัยในแต่ละปี 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

1) Revise Intellectual Property Policy ปรับปรุงและพัฒนานโยบายการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 

รองรับการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม และกระตุ้นให้เกิดการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมและการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์. 

 ปรับปรุงค าจ ากัดความ รองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

 ยกระดับแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

 พัฒนากลไกและมาตรการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

 กลยุทธ์การสร้างรายได้เพ่ิมจากทรัพย์สินทางปัญญา 

2) Develop Code of Conduct & Conflict of Interest Policy พัฒนาประมวลจริยธรรม และการ

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส 



        เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
        SUT 2025: University of Innovation & Sustainability  

33 

 

 ยกร่างระเบียบการบริหารเทคโนโลยี แนวทางการจัดผลประโยชน์ และการจัดสรรผลประโยชน์

จากผลงานวิจัยและพัฒนา (Conflict of Interest Declaration) ของคณาจารย์/นักวิจัยในฐานะ

ผู้ประดิษฐ์ กับผู้ขอใช้ประโยชน์  

 ส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยและพัฒนา และองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์อย่างโปร่งใส 

3) Incentive Scheme for Innovator/Inventor พัฒนาแนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์จาก

ผลงานวิจัยและพัฒนา ส าหรับคณาจารย์/นักวิจัย รวมทั้งแนวทางการประเมินภาระงาน การให้รางวัล 

และพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

 พัฒนากลไกการประเมินผลการให้รางวัล และการเชิดชูเกียรติคณาจารย์/นักวิจัย ที่มุ่งเน้นการใช้

ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนาและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 พัฒนาแนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา ส าหรับคณาจารย์/นักวิจัย 

4) PPP Funding Investment Mechanism พัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการร่วมลงทุนในธุรกิจเริ่มต้นของนักศึกษา (Student Startups)/ 

ธุรกิจนวัตกรรม Spin-offs ในการปิดช่องว่างของหุบเขามรณะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 สร้างกลไกความร่วมมือแบบ PPP ระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในการ

ลงทุนในระยะ Seed Funding ในผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานเชิงนโยบายและหน่วยงานก ากับการลงทุน เพ่ือ

พัฒนาเครื่องมือการลงทุน และกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ที่เหมาะสมกับ Student 

Startups/Spin-offs 

5) Establish Innovation Support Unit จัดตั้งหน่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม โดยจะ

เป็นการท างานควบคู่กับคณาจารย์/นักวิจัย เพ่ือเริ่มต้นแนวคิดนวัตกรรมและแนวทางการใช้ประโยชน์

ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 

 ศึกษาแนวทางและน าร่องการให้เงินทุนสนับสนุนส าหรับ Student Startups และ Spin-offs ใน

ลักษณะ Matching Fund กรณีท่ีสามารถรับทุนจากหน่วยงานนอกในรูปแบบ Simple 

Agreement for Future Equity (SAFE) 

 สร้างเครือข่ายนักลงทุน (Angle Investor/VC Network) ที่สนใจลงทุนในธุรกิจ Deep Tech 

 ศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุน/กองทุนร่วมลงทุน ในธุรกิจ Deep Tech โดยระดมทุนจากศิษย์

เก่าของมหาวิทยาลัย (SUT Alumni Fund) 

 น าร่องให้เงินสนับสนุนแก่ Student Startups/ Spin-offs  
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 สนับสนุน/บริการด้านพัฒนาธุรกิจส าหรับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการบริหารความ

เสี่ยง และระบบมาตรฐาน 

6) Establish Impact Assessment & Report Unit จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการประเมินผลกระทบทั้ง

ทางเศรษฐกิจและสังคม จากผลงานวิจัยและพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดท าโมเดลการประเมินผลกระทบการวิจัยและพัฒนา ( Impact 

Assessment) ให้สอดคล้องกับลักษณะและการน าไปใช้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ (Return on 

Investment: ROI) และเชิงสังคม (Social Return on Investment: SROI) 

7) Strengthen Entrepreneurship Development Platform ส่งเสริมความแข็งแกร่งของระบบพัฒนา

ความเป็นผู้ประกอบการ และการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้ง Student 

Startups 

 ยกระดับโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา (SEDA) ให้เป็น

หน่วยงานถาวรของมหาวิทยาลัย 

 สนับสนุนงบประมาณรองรับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนอก

หลักสูตร เพ่ือสร้างมวลวิกฤติของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

 สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship 

Incubation) เพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา 

 พัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกร 

ข้อริเริ่มท่ี 6  SUT Connect 

เป้าประสงค์ (Objectives) สร้างการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคม 

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)  

6.1) เพิ่มสัดส่วนบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน (ต่างชาติ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน

บุคลากรทั้งหมด  

 6.2) เพิ่มจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปแลกเปลี่ยนความรู้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จ านวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด  
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 6.3) เพ่ิมจ านวนโปรแกรมความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม กับ

หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ จ านวนไม่น้อยกว่า 15 โปรแกรมความร่วมมือ/ปี  

 6.4) เพิ่ม PR Value และ Brand Value ให้กับมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละปี 

 6.5) Student & Alumni Engagement 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

1) Refunction & Strengthen Centre of International Affairs ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์

กิจการนานาชาติ โดยมุ่งเน้นเป็น SUT Window ส าหรับติดต่อกับต่างประเทศ 

 ปรับโครงสร้างและบทบาทการด าเนินงาน และจัดสรรทรัพยากร ให้ศูนย์กิจการนานาชาติ   

อย่างเพียงพอ รองรับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับต่างประเทศและการพัฒนาความเป็นสากล

ให้กับมหาวิทยาลัย 

 จัดตั้งหน่วยรับผิดชอบในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือ

ร่วมกันจัดการศึกษา  

 จัดตั้งหน่วยรับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคลากร/นักศึกษาต่างชาติเป็นการเฉพาะ 

 ขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นน าใน

ต่างประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ 

 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติ เพ่ือให้นักศึกษา มทส. มีโอกาสไปปฏิบัติงาน

ในบริษัทชั้นน าในต่างประเทศ 

 แสวงหาพันธมิตร ใหม่ที่ มี ศั กยภาพในการร่ วมด า เนินกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย  ทั้ ง

สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และบริษัทข้ามชาติ 

2) Refunction & Proactive Organizational Communication ยกระดับการด าเนินงานด้านการ

สื่อสารองค์กรและมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างการรับรู้ และภาพลักษณ์ของ มทส. 

 ปรับโครงสร้างและบทบาทการด าเนินงาน และยกระดับส่วนประชาสัมพันธ์ให้เป็นส่วนสื่อสาร

และภาพลักษณ์องค์กร เพ่ือด าเนินภารกิจในการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและภายนอก การ

บริหารภาพลักษณ์ การสื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

 จัดสรรทรัพยากร อย่างเพียงพอ รองรับการขับเคลื่อนกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ ระหว่าง

มหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ 
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 ด าเนินกิจกรรม Rebranding และพัฒนาอัตลักษณ์ขององค์กร (Brand Identity) ให้มีความเป็น

หนึ่งเดียว และสะท้อนตัวตนของ มทส. ในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน 

 พัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก (Brand 

Awareness) และการรับรู้ (Brand Image & Perception) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รู้จักและจดจ าภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

 ด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือดึงดูดอาจารย์/นักวิจัยที่มีศักยภาพสูง และนักศึกษาท่ี

จะเข้ามาศึกษาต่อที่ มทส. 

 ยกเครื่องเว็ปไซต์และการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นสากล และมีความ

เป็นปัจจุบัน 

3) Support & Promote Technopolis สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของเทคโนธานี เพ่ือ

ขับเคลื่อนภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์. 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเทคโนธานีในการด าเนินภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ส าหรับภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 ส่งเสริมการด าเนินงานร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ/และหน่วยวิจัยต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงกับ

ภาคเอกชน 

 ส่งเสริมการบริการวิชาการ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น

กลไกในการหารายได้ และสร้างความยั่งยืนทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัย 

4) Promote Talent Mobility  

 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานเคลื่อนย้ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน (Talent Mobility)  

 ริเริ่มการด าเนินโครงการ Reverse Talent Mobility เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรเชี่ยวชาญจาก

ภาคอุตสาหกรรม มาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน 

5) Promote Engagement (Academic, Research, Innovation, Community, Alumni) ส่งเสริม

การด าเนินกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคส่วนต่าง ๆ  ตอกย้ าสถานะมหาวิทยาลัย ใน

ฐานะหุ้นส่วนทางสังคม. 

 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ/ชุมชน และสร้างการมี

ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนและการสร้างองค์ความรู้ 
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 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาของสังคม/ชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการตั้งโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ 

 สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ด้าน วทน. และขับเคลื่อน

การน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปแก้ปัญหาให้กับชุมชน/สังคม 

 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษามีความภูมิใจ และรัก

สถาบัน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยไปสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องที่ และสร้าง

ความรู้สึกถึงการเป็นประชาชนจังหวัดนครราชสีมา 

ข้อริเริ่มท่ี 7  SUT NExT 
                (New S-Curve, Effectiveness, Excellence & Transparency) 

เป้าประสงค์ (Objectives) ปรับโครงสร้างการบริหารงาน มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการด าเนินงาน

ความเป็นเลิศในการให้บริการบนพื้นฐานของคุณธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)  

7.1) มหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนด้านการเงิน (Financial Sustainability) โดยสามารถลดสัดส่วนการพ่ึงพา

งบประมาณแผ่นดินให้ไม่เกินร้อยละ 50 จากรายรับทั้งหมด  

 7.2) เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และการใช้งบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

ต่อปี 

 7.3) เพิ่มคุณภาพในการให้บริการของส่วนงานต่าง ๆ 

 7.4) ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน (Sustainable 

University) [THE Impact Ranking, UI Green Metrix]  

 7.5) คะแนนผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น และอยู่ในกลุ่ม 

AA 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

1) Financial Sustainability ลดสัดส่วนการพ่ึงพางบประมาณแผ่นดิน และสร้างช่องทางการหารายได้ใหม่ 

บนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ควบคู่กับการลดต้นทุนในการด าเนินงาน โดยการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ 

(โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นที่ปรึกษา) เพ่ือวิเคราะห์สภาวการณ์ด้านการเงิน การคลัง และ

ระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยในรอบหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา เช่น แนวโน้มของงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี (งบประมาณแผ่นดิน) แนวโน้มรายรับ-รายจ่ายของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี 

แนวโน้มรายได้ของหน่วยวิสาหกิจ (ความสามารถในการหารายได้เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและการ

แบ่งรายได้บางส่วนมาเกื้อกูลมหาวิทยาลัย) แนวโน้มรายได้จากการใช้ประโยชน์สินทรัพย์และ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน และทิศทางแนวโน้ม

ในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การวางยุทธศาสตร์และแนวทางในการสร้างความมั่นคงด้านการเงิน 

(Financial Sustainability) ของมหาวิทยาลัยต่อไป (กิจกรรมส าคัญและเร่งด่วน) 

 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา และการให้บริการ

ทางวิชาการ 

 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ และมุ่งมั่นในการจัดท างบประมาณรายจ่าย

แบบสมดุล และเกินดุล การวิเคราะห์งบประมาณส าหรับงานประจ า/โครงการของแต่ละ

หน่วยงาน โดยใช้หลัก Re-check, Re-Think & Re-design ว่างานประจ า/โครงการที่ ใช้

งบประมาณในแต่ละปี มีความคุ้มค่าหรือไม่ และตอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่

เป้าหมายได้มากน้อยอย่างไร เมื่อวิเคราะห์แล้ว จะต้องน าไปสู่มาตรการ ลด ละ เลิก งานประจ า/

โครงการเดิม เพ่ือน างบประมาณส่วนที่เหลือมาใช้ส าหรับการท าโครงการใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์

และตอบโจทย์เป้าหมายองค์กรมากกว่า (กิจกรรมส าคัญและเร่งด่วน) 

 สร้างและพัฒนาช่องทางการหารายได้ใหม่ บนพ้ืนฐานของพันธกิจมหาวิทยาลัย 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย โดยเสริมสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนทางการเงิน 

2) Transform HR จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทส. เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและ

วัฒนธรรมนวัตกรรม 

 Excellent Process HR ต้องเข้าถึง สะดวก และตรงตามความต้องการของบุคลากร มทส. สร้าง

การท างานเชิงรุก และมีส่วนร่วมกับพนักงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยปรับบทบาทเป็นผู้

ให้บริการพนักงาน 
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 HR Development Plan จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทส. เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนา

ความเป็นผู้ประกอบการและวัฒนธรรมนวัตกรรม 

 Performance Evaluation & Incentive Scheme พัฒนาระบบการประเมินภาระงาน และ

การจ่ายค่าตอบแทน ที่สอดคล้องกับการด าเนินยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความ

ยั่งยืน 

 Succession Plan พัฒนาระบบการสืบทอดต าแหน่งบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 

รองรับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต  

 Strengthen SUT Culture & Develop and Promote SUT Spirit สร้างความเข้มแข็ง

ของวัฒนธรรม มทส. เพ่ือสร้างจิตวิญญาณของ มทส.   

3) Digital Transformation ปรับปรุงระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการให้บริการ 

 พัฒนาและยกระดับระบบ MIS และบูรณาการฐานข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาไปสู่

ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (EIS) และระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (DSS) 

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน การ

วิจัยและพัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 ร่วมกับภาคเอกชนในการด าเนินการ Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

อัจฉริยะเต็มรูปแบบ ที่มีการลดการใช้กระดาษ ลดการท าลายสิ่งแวดล้อม 

 การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ 

4) Sustainability in Practice ขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน   

 น าเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา 

และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (มุ่งเน้น

การลดปริมารการปลอดปล่อย CO2/ การประหยัดน้ า/การจัดการขยะและของเสีย/การจัดหา

ทรัพยากร) 

 สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมและพฤติกรรมในฐานะวิถีแห่งความยั่งยืน (Sustainable Lifestyle) 
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5) Good University Governance ปรับโครงสร้าง ระบบการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล และส่วนพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตาม

หลักธรรมาภิบาล และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร พันธกิจ และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดรับกับการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยยึดหลัก Check & Balance รวมทั้งปรับปรุงแนวทางการจัดท าขั้นตอน

การปฏิบัติงาน และคู่มืออ านาจกระท าการของผู้บริหาร 

 เสริมสร้างความแข็งแรงและให้ความส าคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการก ากับการปฏิบัติการ (Compliance) 

 พัฒนาระบบและกลไกรับเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการประเมินคุณภาพการ

ให้บริการ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 4 

                   ผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย

 

4.1 สัมฤทธิผลจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละปี    

  การขับเคลื่อนนโยบาย “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน” ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 

2568 ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในแต่ละปี และก าหนดหมุดหมายส าคัญ (Milestones) ในการด าเนินการ 

โดยมีรายละเอียดในภาพที่ 3 ดังนี้  

 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงหมุดหมายส าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยนื ปี 2564-2568 

  

 ปี พ.ศ. 2565 (2022) – การปรับโครงสร้างและส่งเสริมความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน 

(Transformation & Transparency) 

  ในปีที่  1 ของการด ารงต าแหน่ง  จะมุ่ งเน้นการปรับโครงสร้างองค์กรให้ เ อ้ืออ านวยต่อ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบงานต่าง  ๆ เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน และ 

Rebranding ของมหาวิทยาลัย โดยหมายหมุดส าคัญดังนี้ 
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 1) จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี (SUT Institute of Innovation & Technology: IIT) และ

ศูนย์บริการการศึกษาตลอดช่วงวัย (SUT LIFE Centre) รวมทั้งหน่วยอ่ืน ๆ จ านวน 12 หน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อน

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

 2) ปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน่วยงาน และอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

 3) จัดตั้งคณะกรรมการก ากับมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Governance Committee) เพ่ือท า

หน้าที่ก ากับการปฏิบัติงานด้านการบริหารมหาวิทยาลัยที่ดี รวมทั้งจัดท านโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง  

 4) พัฒนาระบบการก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี และระบบการจัดการข้อร้องเรียนทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ือสร้างความม่ันใจและยกระดับคุณภาพการด าเนินงาน/การให้บริการของมหาวิทยาลัย 

 5) ปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งอ านาจกระท าการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุก

ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย มีความเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

 6) ด าเนินการ Rebranding มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความตระหนัก ภาพลักษณ์และการรับรู้ ในฐานะ

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน 

 ปี พ.ศ. 2566 (2023) – การสร้างความเป็นเลิศในทุกมิติ (Excellence) 

 ในปีที่ 2 จะเป็นมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานในทุกมิติ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทาง

วิชาการ การวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาความเป็นสาก ล 

และการสร้างความเชื่อมโยงกับชุมชน สังคม และการสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการ โดยมีหมุดหมายส าคัญ

ดังนี้ 

 1) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน/การให้บริการของทุกหน่วยงาน โดยมุ่งเน้น

ประสิทธิผลการด าเนินงาน ลดต้นทุนในการด าเนินงาน บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีแผนรองรับสถานการณ์

ฉุกเฉิน และการประเมินคุณภาพในการให้บริการ  

 2) พัฒนาและยกระดับการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน  
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 3) ด าเนินการขับเคลื่อน Digital Transformation ของระบบการบริหาร/การบริการของมหาวิทยาลัย

อย่างเต็มรูปแบบ โดยยกระดับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศ และสร้าง

ความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการ่วมพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพ่ือลดการใช้กระดาษและทรัพยากรในการ

ด าเนินงาน 

 4) จัดท าแผนธุรกิจของมหาวิทยาลัยในการหารายได้จากความเชี่ยวชาญ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการด าเนินงานของหน่วยวิสาหกิจภายใต้การก ากับของ

มหาวิทยาลัย และทดลองด าเนินการ เพ่ือปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 ปี พ.ศ. 2567 (2024) – การสร้างความย่ังยืน (Sustainability) 

 ในปีที ่3 จะมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกมิติ โดยมีหมุดหมายส าคัญ

ดังนี้  

 1) ทุกหน่วยงานน าเอาปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป็นแนวทาง

การด าเนินงานในทุกมิติ มีแนวทางวัดผลกระทบจากการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  

 2) มหาวิทยาลัยเริ่มมีความยั่งยืนทางการเงิน โดยสามารถลดการพ่ึงพางบประมาณแผ่นดิน ได้น้อยกว่า

ร้อยละ 50 จากรายจ่ายประจ าของมหาวิทยาลัย สามารถสร้างกลไกการหารายได้จากความเชี่ยวชาญของ

มหาวิทยาลัย และสามารถจัดงบประมาณแบบสมดุล หรือเกินดุลได้ 

 3) หน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย มีความยั่งยืนทางการเงิน โดยสามารถด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ

ความเชี่ยวชาญ ลดการพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย เป็นที่พ่ึงของสังคม และมีผลก าไรจากการด าเนินงาน

ก่อนหักค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ่ายและดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) เพ่ิมข้ึน 

 4) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน 

การวิจัยและพัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการสร้างการรับรู้ จดจ าและมีภาพลักษณ์ที่ดี โดยผู้บริหาร 

คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาหรือศิษย์เก่า ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านวิชาการ และสังคม ใน

ฐานะผู้น าทางความคิด ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  
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 ปี พ.ศ. 2568 (2025) – การสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ และประเมินผลกระทบ (Ranking & 

Impact) 

  ในปีที่ 4 จะเป็นการด าเนินการเร่งสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ในทุกยุทธศาสตร์ โดยมีหมุด

หมายส าคัญดังนี้ 

 1) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติสูงขึ้น โดยอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ และเป็นอันดับ

ที ่1 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มุ่งเน้น THE World University Rankings และ QS World 

University Rankings  

 2) มหาวิทยาลัยมีผลการจัดอันดับ Impact Ranking อยู่ในกลุ่ม 100-200 จากผลการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยทั่วโลก 

 3) มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินเป็นอันดับ 1 ในโครงการ Reinventing University ทั้งในด้าน 

Performance และ Efficiency  

 4) มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 หรืออยู่ในกลุ่ม 

AA  

 5) เพ่ิม Lifetime Value ของนักศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 10 เท่า จากจ านวนเงินที่นักศึกษาจ่ายให้กับ

มหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน Lifetime Value = 200,000 บาท/คน โดยจะเพ่ิมเป็น 2,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2568)  

 6) สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Social Return on Investment) จากผลงานวิจัยและพัฒนา

ของมหาวิทยาลัย นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จ านวนไม่น้อยกว่า 10 เท่า  
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4.2 สัมฤทธิ์ผลด้านความย่ังยืนทางการเงิน 

 จากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน ” หรือ SUT 2025: 

University of Innovation & Sustainability สามารถพยากรณ์รายได้และแนวทางการบริหารจัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ที่มาของรายได้ 2563 2568 หมายเหตุ 

รายได้จากการจัดการศึกษา 781.38  1,046.23  เ พ่ิมสั ดส่ วนราย ได้ ในส่ วนของ 

Lifelong Learning (156. 94 ล้ า น

บาท) และเ พ่ิมจ านวนนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษา

ต่างชาติ เพ่ือให้สัดส่วนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา ใน

ระดับ 3:1 และ นักศึกษาไทย/

นักศึกษาต่างชาติ ในระดับ 4:1  

รายได้จากการวิจัยและพัฒนา n.a. 100.00 พั ฒ น า ก ล ไ ก ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้

คณาจารย์/นักวิจัย ได้ทุนวิจัยใน

ระดับใหญ่ และการรับจ้างท าวิจัย

จากบริษัทเอกชน โดยคาดหวังว่าจะ

ได้รับทุนจ านวน 1,000 ล้านบาท 

และมี Management Fee 10% = 

100 ล้านบาท  

รายได้จากการบริการวิชาการ/บริการ

เพ่ือการศึกษา 

41.57 86.20 พัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการให้บริการวิชาการ โดยใช้

ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย  
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ที่มาของรายได้ 2563 2568 หมายเหตุ 

รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา 0.57 50.00 เ พ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ

ก ล ไ ก ก า ร ส นั บ ส นุ น  Student 

Startups/Spin-offs โดยสร้างกลไก

ก า ร แ บ่ ง ปั น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ

มหาวิทยาลัย  

รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ถาวร 57.75 131.10 เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ใ ช้

ประโยชน์จากทรัพย์สินถาวร ทั้งใน

ส่วนหอพัก สถานกีฬา โรงอาหาร  

รายได้จากวิสาหกิจ -233.11 339.06 เ พ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการหน่วยวิสาหกิจ  ควบคุม

ต้นทุน และสร้างกลไกการหารายได้

แบบใหม่ บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

รายได้อ่ืน ๆ 103.32 115.00 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนสุรวิวัฒน์  ในลักษณะ

วิสาหกิจเพ่ือสังคม ในการส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางวิชาการ เ พ่ือ

เ ต รี ย ม ก า ลั ง ค น ชั้ น สู ง ด้ า น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่

มุ่งเน้นผลก าไรแบบวิสาหกิจ 

ดอกเบี้ยรับ 22.58 22.58  
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ที่มาของรายได้ 2563 2568 หมายเหตุ 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 744.06 1,890.17  

ต้นทุนจากการด าเนินงาน 2,275.83 2,500.00 ไม่ เ พ่ิมจ านวนพนั กงานในสาย

ปฏิบัติการ แต่เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน และลงทุนในการ

ปรั บปรุ ง ระบบสารสน เทศ ใน

ลักษณะ Digital Transformation 

เ พ่ือลดต้นทุนในด้านที่ ไม่จ าเป็น 

และสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

การพึ่ งพางบประมาณแผ่นดิ น  

(ร้อยละ) 

60.511 24.392 ส่วนต่างระหว่างต้นทุนจากการ

ด าเนินงานต่อรายได้รวมจากการ

ด าเนินงาน 

1) รายได้จากการด าเนินงานรวม 

เงินอุดหนุน และเงินบริจาค  

จ านวนเงินรวม 898.75 ล้าน

บาท 

2) รายได้ จากการด า เนินงาน 

เพียงรายการเดียว ซึ่งหากรวม

กับเงินอุดหนุน และเงินบริจาค 

อาจท าให้สัดส่วนการพ่ึงพา

งบประมาณแผ่นดินน้อยกว่า

ร้อยละ 24.39 
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4.3 สัมฤทธิ์ผลด้านผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 
 

ข้อริเริ่ม 

SUT 

IIT 

SUT 

LIFE 

SUT 

HIVE 

SUT 

HERO 

SUT 

RISE 

SUT 
Connect 

SUT 

NExT 

Teaching (30%) 

The Learning Environment 

       

Reputation Survey (15%)        

Staff-to-Student Ratio (4.5%)    
   

  

Doctorate-to-Bachelor’s 

Ratio (2.25%)  
    

 
 

 

Doctorate Awarded to 

Academic Staff Ratio (6%)  
    

 
 

 

Institutional Income (2.25%)         

Research (30%) 

Volume, Income & 

Reputation 

       

Research Survey (18%)  
 

     

Research Income (6%)  
 

   
 

 

Research Productivity (6%)  
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 ข้อริเริ่ม 

SUT 

IIT 

SUT 

LIFE 

SUT 

HIVE 

SUT 

HERO 

SUT 

RISE 

SUT 
Connect 

SUT 

NExT 

Citation (30%) 

Research Influence 
 

 
  

   

International Outlook 

(7.5%) 

Staff, Students  & Research 

       

International- to- domestic 

Student Ratio (2.5%) 
       

International- to- domestic 

Staff Ratio(2.5%) 
       

International Collaboration 

(2.5%) 
       

Industry Income (2.5%) 

Knowledge Transfer 
 

 
     

 

 จากตารางด้านบน จะเห็นได้ว่า ข้อริเริ่มในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ข้อ จะสามารถช่วยท าให้ผลการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติสูงขึ้นในทุกมิติ โดยจะเป็นการด าเนินการแบบมุ่งเป้า และมองเป้าหมาย

ปลายทางเป็นส าคัญ เพ่ือน ามาออกแบบแนวทางการขับเคลื่อน และพัฒนากลยุทธ์ในการด าเนินงาน ประกอบการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทาลัย การปรับโครงสร้างการด าเนินงานและพัฒนาระบบการท างานของส่วน

ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 

ของประเทศไทย  
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เพ่ือให้การด าเนินยุทธศาสตร์ ถูกขับเคลื่อนในทุกหน่วยงาน โดยผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร 

รวมทั้งนักศึกษาทุกคน ในประชาคม มทส. จะร่วมมือร่วมแรงกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ก้าวสู่ 

“มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน” ภายในปี พ.ศ. 2568 ผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับ

มหาวิทยาลัยเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่ง อีกประการหนึ่งคือ การสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ

ของพวกเรา ชาว มทส. ให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง เพ่ือความภาคภูมิใจในความเป็น มทส. สถาบันการศึกษาที่มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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Professionalism – มีความเป็นมืออาชีพ รับทราบและยึดถือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ ใส่ใจกับ

เป้าหมาย และท างานอย่างเต็มที่เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายนั้น มีความรับผิดชอบต่องานที่ท างาน และท าอย่างให้ดี 

ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ และมีความฉลาดทางอารมณ์ 

Relationship – มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ผู้บังคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

Integrity – มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เคารพกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ฉ้อโกง หรือเอา

เปรียบคนอ่ืนหรือผู้ร่วมงาน เกิดเป็นสภาพแวดล้อมดี ๆ ที่ทุกคนไว้ใจซึ่งกันและกัน 

Delight – มีความสุขในการท างาน ผ่อนคลาย มีรอยยิ้มในการท างาน เมื่อมีปัญหาเข้ามาก็จะช่วยเหลือกันและกัน 

มีบรรยากาศที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 

Entrepreneurial – มีความเป็นเจ้าของ เป็นส่วนของหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้ง ส านึกอยู่

เสมอว่าตนเองมีส่วนร่วมกับความส าเร็จของมหาวิทยาลัย มองหาโอกาสและสร้างคุณค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม   
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ภาคผนวก 
  



        เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
        SUT 2025: University of Innovation & Sustainability  

53 

 

ประวัต ิ

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา 
สถานที่ท างานในปัจจุบัน 

สาขาวิชาเคมี  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

 

ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2540 Dr.rer.nat (Computational Chemistry), Innsbruck  

                University, AUSTRIA   

2538 วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2536 วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

   

การฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ   

15 ก.ค. – 28 ส.ค. 58 หลักสูตร “ธรรมมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทย” ส าหรับกรรมการสภา 

   มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 21 สถาบันคลังสมองของชาติ  

20-22 ก.ย. 62  หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”  

   โดยสถาบันคลังสมองของชาติ   

2-5 ก.ย. 62  ศึกษาดูงาน เจรจาความร่วมมือ และเดินทางไปรับสนองพระราชด าริในวโรกาสที่ 

   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

   เสด็จพระราชด าเนินเยือนเซิร์น (CERN) ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่  

   CERN, Geneva, Switzerland  

18-27 เม.ย. 61  ศึกษาดูงาน ลงนาม และเจรจาความร่วมมือหารือและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

   และการด าเนินการด้านสหกิจศึกษาในรูปแบบ Entrepreneurship Cooperative  

   Education  ที่ University of Victory, Canada  

 



        เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
        SUT 2025: University of Innovation & Sustainability  

54 

 

3-7 ม.ค. 61   ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาความร่วมมือด้านการ 

   วิจัยกับ Harbin Engineering University, China  

6-7 ธ.ค. 60  ศึกษาดูงาน ลงนาม และเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและวิจัย ณ   

   Shibaura Institute of Technology  

    

การท างานทั้งในและต่างประเทศ  

(1) วิชาการ 

2548-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2544- 2548  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2542- 2544   อาจารย์   สาขาวิชาเคมี  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

(2) บริหาร 

1 ต.ค. 2560 – 15 ก.พ. 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     

1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2560 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สมัยที่ 2)  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

27 ก.ย. 2552 - 26 ก.ย. 2556 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สมัยที่ 1)  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

31 ส.ค. 2548 - 31 ก.ค. 2552 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

 

บรรณานุกรมงานวิจัยและงานวิชาการ  

ข้อมูลจาก Web of Science และ Scopus สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

 

Source of Data No. Publication Total citation Average Citation h-index 
ISI Database 47 820 17.45 17 

Scopus 49 1316 26.85 21 
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ประวัติการรับทุนวิจัย: 

2543 - 2544 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2543 - 2545 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2545 - 2548 ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) สกว. 

2548 - 2551 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย) สกว.  

2550 - 2560 ทุนวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สกว. 

2550 - 2552 ทุนวิจัยโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

2550 – 2552  ทุนวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน องค์การมหาชน 

2551 - 2554 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย) สกว.  (รอบที่ 2) 

2552 – 2555  ทุนวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน องค์การมหาชน (รอบที่ 2) 

2555 – 2561 ทุนวิจัย “ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านวัสดุนาโน 

  เพ่ือสมบัติเฉพาะทางข้ันสูง” สนับสนุนโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  

  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล (ISI/SCOPUS Database) 

จ านวน 48 เรื่อง ได้แก่ 

1. Anan Tongraar, Supot Hannongbua, Bernd M. Rode "Molecular dynamics simulations 

of a potassium ion and an iodide ion in liquid ammonia" Chem. Phys. 219 (1997) 279-290.  

2. Anan Tongraar, Klaus R. Liedl, Bernd M. Rode "Solvation of Ca2+ in water studied by 

Born-Oppenheimer ab initio QM/MM dynamics" J. Phys. Chem. A 101 (1997) 6299-6309.  

3. Anan Tongraar, Klaus R. Liedl, Bernd M. Rode "The hydration shell structure of Li+ 

investigated by Born-Oppenheimer ab initio QM/MM dynamics" Chem. Phys. Lett. 286 (1998) 56-

64.  

4. Anan Tongraar, Klaus R. Liedl, Bernd M. Rode "Born-Oppenheimer ab initio QM/MM 

dynamics simulations of Na+ and K+ in water: From structure making to structure breaking effects" 

J. Phys. Chem. A 102 (1998) 10340 - 10347.  
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5. Anan Tongraar, Bernd M. Rode “Preferential solvation of Li+ in 18.45% aqueous 

ammonia: A Born - Oppenheimer ab initio quantum mechanics/molecular mechanics MD 

simulation" J. Phys. Chem. A 103 (1999) 8524 - 8527.  

6. Anan Tongraar, Bernd M. Rode “A Born-Oppenheimer ab initio quantum 

mechanical/molecular mechanical molecular dynamics simulation on preferential solvation of 

Na+ in aqueous ammonia solution” J. Phys. Chem. A 105 (2001) 506-510.  

7. Anan Tongraar, Bernd M. Rode “The role of non-additive contributions on the hydration 

shell structure of Mg2+ studied by Born-Oppenheimer ab initio quantum mechanical/molecular 

mechanical molecular dynamics simulation” Chem. Phys. Lett. 346 (2001) 485-491.  

8. Anan Tongraar, Kritsana Sagarik and Bernd M. Rode, "Effects of many-body interactions 

on the preferential solvation of Mg2+ in aqueous ammonia solution: A Born-Oppenheimer ab initio 

QM/MM dynamics study" J. Phys. Chem. B 105 (2001) 10559-10564.  

9. Anan Tongraar, Kritsana Sagarik and Bernd M. Rode, "Preferential solvation of Ca2+ in 

aqueous ammonia solution: Classical and combined ab initio quantum mechanical/molecular 

mechanical molecular dynamics simulations” Phys. Chem. Chem. Phys. 4 (2002) 628-634.  

10. Anan Tongraar and Bernd M. Rode, “The hydration structures of F– and Cl– 

investigated by ab initio QM/MM molecular dynamics simulations” Phys. Chem. Chem. Phys. 5 

(2003) 357-362.  

11. Bernd M. Rode, Christian F. Schwenk and Anan Tongraar “Structure and dynamics of 

hydrated ions - New insights through quantum mechanical simulations” J. Mol. Liq. 110 (2004) 

105-122.  

12. Anan Tongraar and Bernd M. Rode “Dynamical properties of water molecules in the 

hydration shells of Na+ and K+: Ab initio QM/MM molecular dynamics simulations” Chem. Phys. 

Lett. 385 (2004) 378-383.  
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13. Anan Tongraar and Bernd M. Rode, “Ab initio QM/MM molecular dynamics simulation 

of preferential K+ solvation in aqueous ammonia solution” Phys. Chem. Chem. Phys. 6 (2004) 

411-416.  

14. Anan Tongraar and Bernd M. Rode, “Ab initio QM/MM dynamics of anion-water 

hydrogen bonds in aqueous solution” Chem. Phys. Lett. 403 (2005) 314-319.  

15. Anan Tongraar and Bernd M. Rode, “Structural arrangement and dynamics of the 

hydrated Mg2+: An ab initio QM/MM molecular dynamics simulation” Chem. Phys. Lett. 409 

(2005) 304-309.  

16. Pathumwadee Intharathep, Anan Tongraar and Kritsana Sagarik, “Structure and 

dynamics of hydrated NH4
+: An ab initio QM/MM molecular dynamics simulation” J. Comput. 

Chem. 26 (2005) 1329-1338.  

17. Anan Tongraar, Teerakiat Kerdcharoen and Supot Hannongbua, “Simulations of liquid 

ammonia based on the combined quantum mechanical/molecular mechanical (QM/MM) 

approach” J. Phys. Chem. A 110 (2006) 4924-4929.  

18. Pathumwadee Intharathep, Anan Tongraar and Kritsana Sagarik, “Ab initio QM/MM 

dynamics of H3O+ in water” J. Comput. Chem. 27 (2006) 1723-1732.  

19. Anan Tongraar, Piyawan Tangkawanwanit and Bernd M. Rode, “A combined QM/MM 

molecular dynamics simulations study of nitrate anion (NO3
-) in aqueous solution” J. Phys. Chem. 

A 110 (2006) 12918-12926.  

20. Anan Tongraar and Supot Hannongbua, “Solvation Structure and Dynamics of 

Ammonium (NH4
+) in liquid ammonia studied by HF/MM and B3LYP/MM Molecular Dynamics 

Simulations” J. Phys. Chem. B, 112 (2008) 885-891.  

21. Anan Tongraar and Bernd M. Rode, “The role of second shell quantum effects on the 

preferential solvation of Li+ in aqueous ammonia: An extended ab initio QM/MM MD simulation 

with enlarged QM region” Chem. Phys. Lett. 466 (2008) 61-64.  

http://wos.isiknowledge.com/?SID=Z42hHL87fHf@AiCHDIh&Func=Abstract&doc=1/1
http://wos.isiknowledge.com/?SID=Z42hHL87fHf@AiCHDIh&Func=Abstract&doc=1/1
http://wos.isiknowledge.com/?SID=Z42hHL87fHf@AiCHDIh&Func=Abstract&doc=1/1
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22. Apirak Payaka, Anan Tongraar and Bernd M. Rode, “Combined QM/MM MD Study of 

HCOO--Water Hydrogen Bonds in Aqueous Solution” J. Phys. Chem. A 113 (2009) 3291-3298.  

23. Anan Tongraar, Supot Hannongbua and Bernd M. Rode, “QM/MM MD Simulations of 

Iodide Ion (I−) in Aqueous Solution: A Delicate Balance between Ion-Water and Water-Water H-

Bond Interactions” J. Phys. Chem. A 114 (2010) 4334-4339.  

24. Anan Tongraar, Jiraroj T-Thienprasert, Saroj Rujirawat and Sukit Limpijumnong, 

“Structure of the hydrated Ca2+ and Cl-: Combined X-ray absorption measurements and QM/MM 

MD simulation study” Phys. Chem. Chem. Phys. 12 (2010) 10876-10887.  

25. Apirak Payaka, Anan Tongraar and Bernd M. Rode, “QM/MM dynamics of CH3COO--

Water Hydrogen Bonds in Aqueous Solution” J. Phys. Chem. A 114 (2010) 10443-10453.  

26. Thanawat Somtua and Anan Tongraar, “Correlation effects on the structure and 

dynamics of the H3O+ hydrate: B3LYP/MM and MP2/MM MD simulations” Phys. Chem. Chem. 

Phys. 13 (2011) 16190-16196. 

 27. Anan Tongraar, Pathumwadee Yotmanee and Apirak Payaka, “Characteristics of CO3
2-

-water hydrogen bonds in aqueous solution: Insights from HF/MM and B3LYP/MM MD simulations” 

Phys. Chem. Chem. Phys. 13 (2011) 16851-16860. 

 28. Viwat Vchirawongkwin, Chinapong Kritayakornupong and Anan Tongraar, 

“Characterization of the structure and dynamics of an aqueous Hg2+ solution by an ab initio 

molecular dynamics study” J. Mol. Liq. 163 (2011) 147-152. 

 29. Viwat Vchirawongkwin, Chinapong Kritayakornupong, Anan Tongraar and Bernd M. 

Rode, “Symmetry breaking and hydration structure of carbonate and nitrate in aqueous solutions: 

A study by ab initio quantum mechanical charge field molecular dynamics” J. Phys. Chem. B 

115 (2011) 12527-12536. 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp910435d?prevSearch=%255Bauthor%253A%2BTongraar%255D&searchHistoryKey=
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp910435d?prevSearch=%255Bauthor%253A%2BTongraar%255D&searchHistoryKey=
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp910435d?prevSearch=%255Bauthor%253A%2BTongraar%255D&searchHistoryKey=
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 30. Supachai Wanprakhon, Anan Tongraar and Teerakiat Kerdcharoen, “Hydration 

structure and dynamics of K+ and Ca2+ in aqueous solution: Comparison of conventional QM/MM 

and ONIOM-XS MD simulations” Chem. Phys. Letts. 517 (2011) 171-175. 

   31. Viwat Vchirawongkwin, Chokchai Pornpiganon, Chinapong Kritayakornupong, Anan 

Tongraar and Bernd M. Rode, “The stability of bisulfite and sulfonate ions in aqueous solution 

characterized by hydration structure and dynamics” J. Phys. Chem. B 116 (2012) 11498-11507. 

   32. Viwat Vchirawongkwin, Chinapong Kritayakornupong, Anan Tongraar and Bernd M. 

Rode, “Characterization of structure and dynamics of an aqueous scandium(III) ion by an extended 

ab initio QM/MM molecular dynamics simulation” Dalton Trans. 41 (2012) 11889-11897. 

   33. Sukhonthip Thaomola, Anan Tongraar and Teerakiat Kerdcharoen, “Insights into the 

structure and dynamics of liquid water: A comparative study of conventional QM/MM and ONIOM-

XS MD simulations” J. Mol. Liq. 174 (2012) 26-33. 

 34. Pattrawan Sripa, Anan Tongraar and Teerakiat Kerdcharoen, ”Structure-making” ability 

of Na+ in dilute aqueous solution: An ONIOM-XS MD simulation study” J. Phys. Chem. A 117 

(2013) 1826-1833. 

 35. Montira Trinapakul, Chinapong Kritayakornupong, Anan Tongraar and Viwat 

Vchirawongkwin, “Active site of the solvated thiosulfate ion characterized by hydration structures 

and dynamics” Dalton Trans. 42 (2013) 10807-10817. 

36. Apirak Payaka, Pathumwadee Yotmanee and Anan Tongraar, “Characteristics of the 

“Hypercoordination” of hydroxide (OH−) in water: A comparative study of HF/MM and B3LYP/MM 

MD simulations” J. Mol. Liq. 188 (2013) 89-95. 

37. Saowapak Vchirawongkwin, Chinapong Kritayakornupong, Anan Tongraar and Viwat 

Vchirawongkwin, “Hydration properties determining the reactivity of nitrite in aqueous solution” 

Dalton Trans. 43 (2014) 12164-12174. 
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38. Viwat Vchirawongkwin, Anan Tongraar and Chinapong Kritayakornupong, 

“Characterization of structure and dynamics of the solvated indium(III) ion by an extended 

QM/MM molecular dynamics simulation” Comp. Theor. Chem. 1050 (2014) 74-82. 

39. Pilailuk Kabbalee, Anan Tongraar and Teerakiat Kerdcharoen, “Preferential solvation 

and dynamics of Li+ in aqueous ammonia solution: An ONIOM-XS MD simulation study” Chem. 

Phys. 446 (2015) 70-75. 

40. Pattrawan Sripa, Anan Tongraar and Teerakiat Kerdcharoen, “Structure and dynamics 

of the Li+ hydrates: A comparative study of conventional QM/MM and ONIOM-XS MD simulations” 

J. Mol. Liq. 208 (2015) 280-285. 

41. Pilailuk Kabbalee, Anan Tongraar and Teerakiat Kerdcharoen, “Solvation structure and 

dynamics of K+ in aqueous ammonia solution: Insights from an ONIOM-XS MD simulation” Chem. 

Phys. Lett. 633 (2015) 152-157. 

42. Jarukorn Sripradite, Anan Tongraar and Teerakiat Kerdcharoen, “Solvation structure 

and dynamics of Na+ in liquid ammonia studied by ONIOM-XS MD simulations” Chem. Phys. 463 

(2015) 88-94. 

43. Jarukorn Sripradite, Susannah A. Miller, Michael D. Johnson, Anan Tongraar and Debbie 

C. Crans, “How Interfaces Affect the Acidity of the Anilinium Ion” Chem. –Eur. J. 22 (2016) 3873-

3880. 

44. Pattrawan Sripa, Anan Tongraar and Teerakiat Kerdcharoen, “Characteristics of K+ and 

Rb+ as ‘‘structure-breaking” ions in dilute aqueous solution: Insights from ONIOM-XS MD 

simulations” Chem. Phys. 479 (2016) 72-80. 

45. Prangthong Chaiyasit, Anan Tongraar and Teerakiat Kerdcharoen, ‘‘Characteristics of 

methylammonium ion (CH3NH3
+) in aqueous electrolyte solution: An ONIOM-XS MD simulation 

study” Chem. Phys. 493 (2017) 91-101. 
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46.  Pattrawan Sripa, Anan Tongraar and Teerakiat Kerdcharoen, “Characterization of the 

F--water and Cl--water hydrogen bonds in aqueous solution: From “ interior” ( I) to “surface” (S) 

states” J. Mol. Liq. 248 (2017) 271-277. 

47.  Pattrawan Sripa and Anan Tongraar, “Surface”  (S)  state of the Br-  hydration:  An 

ONIOM-XS MD simulation study” Chem. Phys. Lett. 738 (2020) 136853. 

48. Kaithlin A. Doucette, Prangthong Chaiyasit, Donn L. Calkins, Kayli N. Martinez, Cameron 

Van Cleave, Callan A. Knebel, Anan Tongraar and Debbie C. Crans, “The interfacial interactions 

of glycine and short glycine peptides in model membrane systems” Int, J. Mol. Sci. 22 (2021) 

162. 

 

งานบริการวิชาการและงานบริการสังคม   

ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
ช่วง พ.ศ. 
ที่ท างาน 

ลักษณะงาน
บริการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2561- ปัจจุบัน   วิชาการ 

กรรมการสภาวิชาการ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2561- ปัจจุบัน   วิชาการ  

กรรมการบรหิารงานบุคคล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    บริการ  

รางวัลความดีความชอบพิเศษ และเกียรติคุณอ่ืนๆ ที่ได้รับ  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

พ.ศ. 2547 จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.) 

 พ.ศ. 2549 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) 

 พ.ศ. 2553 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) 

 พ.ศ. 2558 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
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ความส าเร็จในการบริหารงาน  

 รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา มีประสบการณ์ในการบริหารในมหาวิทยาลัยโดยได้ท าหน้าที่เป็น

ผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองอธิการบดี  ซึ่งความส าเร็จในการ

บริหารงานทีส่ าคัญ ๆ อาท ิ 

ในช่วงที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ได้วางรากฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 

ของ มทส. เช่น การพัฒนาระบบการเงินและบัญชี ระบบ E-Document ระบบกรอกภาระงานออนไลน์ของ

พนักงานสายวิชาการ/สายปฏิบัติการ ระบบลงเวลาท างานโดยสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น  

ในช่วงที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบหลักโครงการ NRU ได้วาง

ระบบการบริหารงานวิจัย ระบบนิเวศด้านการวิจัย และด าเนินมาตรการเชิงรุกต่าง ๆ ส่งผลให้ มทส. ได้รับการจัด

อันดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันจัดอันดับที่มีชื่อเสียง เช่น THE World University Rankings อันดับสูงสุดที่ 

มทส. เคยได้คือ อันดับที่ 3 ของประเทศไทย ในปี 2019 

ในช่วงที่ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้วางระบบและกลไกในการพัฒนาศูนย์/กลุ่ม/หน่วยวิจัย 

(Research Units, RU) เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence, CoE) รวมถึง การ

ขับเคลื่อนภารกิจด้าน Student Entrepreneurship Development ของ มทส. ให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับใน

วงกว้าง 
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