
บทบาทของ CoE และส านักวิชา
ต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน

ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ 
Time Higher Education (THE) 
World University Rankings
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SUT 
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2017-
2021

2018 2019 2020 20212017

(2.25%)

(30%)

(6%)

(15%)
(2.25%)

(4.5%)

(6%)

(6%)
(18%)

(30%)

(2.5%)

(2.5%)

(2.5%)
(2.5%)

(30%)

(30%)

(2.5%)

(7.5%)
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Subject Overview 2021
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THE Metrics 2021:Thailand
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Overall score for the period of 2018-2021
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Overall score for the period of 2018-2021
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ภารกิจที่ส าคัญของ CoE
• แต่ละ COE อาจมีจุดประสงคก์ารจัดตั้งท่ีแตกต่างกนัแต่

การด าเนินงานของทุก COE มีผลต่อความส าเร็จของ
มหาวิทยาลัย และอย่างน้อยทุก CoE ต้องพยายามพึ่ง
ตัวเองได้ นั้นคือการหารายได้เขา้มหาวิทยาลัย

ท าอย่างไรจะปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยใช้ตัวช้ีวัดของ 
THE เป็นตัววัดความส าเร็จการด าเนินงาน หากผลการ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย จะปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างไร
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Center of Excellence: CoE
ปี 2559-2563
• ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูง

และฟิสิกส์ดาราศาสตร์
• ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง
• ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
• ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล
• ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานอย่างยั่งยืน
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Center of Excellence: CoE
ปี 2562-2563
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์

เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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Indicatorsผลการด าเนินงาน
ของ CoE

Direct Indirect

Teaching  

• Graduates

• Special/Advanced 
curriculum

(30%)

(30%)

(30%)

(2.5%)
(7.5%)

(6%)
(2.25%)

(30%)

(2.25%)
(2.5%)

(2.5%)
(2.5%)

(6%)
(2.5%)

(6%)

(18%)

(4.5%)

(15%)

Impact
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ผลการด าเนินงาน
ของ CoE

Direct Indirect

Research 

• Research funds

• Researchers

(30%)

(30%)

(30%)

(2.5%)
(7.5%)

(6%)
(2.25%)

(30%)

(2.25%)
(2.5%)

(2.5%)
(2.5%)

(6%)
(2.5%)

(6%)

(18%)

(4.5%)

(15%)

• Research 
collaborations

• Publications 

• Intellectual 
properties (IPs) 

Impact Indicators
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ผลการด าเนินงาน
ของ CoE

Direct Indirect

Academics services,      
Technology Transfer

• Industry 
linkages/Income

(30%)

(30%)

(30%)

(2.5%)
(7.5%)

(6%)
(2.25%)

(30%)

(2.25%)
(2.5%)

(2.5%)
(2.5%)

(6%)
(2.5%)

(6%)

(18%)

(4.5%)

(15%)

• High-tech 
startup/Spin-offs,       
Entrepreneurs

• Academics Services, 
Technology Transfer

Impact Indicators
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• วิทยาศาสตร์

• เทคโนโลยีสังคม

• เทคโนโลยีการเกษตร

• วิศวกรรมศาสตร์

• แพทยศาสตร์

• พยาบาลศาสตร์

• ทันตแพทยศาสตร์

• สาธารณสุขศาสตร์

ส านักวิชา
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ภารกิจที่ส าคัญของส านักวิชา
• 1.การเรียนการสอน
• 2. การวิจัย
• 3.การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ท าอย่างไรจะปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยใช้ตัวชี้วัดของ 
THE เป็นตัววัดความส าเร็จการด าเนินงาน หากผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานอย่างไร
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ผลการด าเนินงาน
ของส านักวิชา

Direct Indirect

Teaching 

• Academic staffs

• Inter. academic staffs

(30%)

(30%)

(30%)

(2.5%)
(7.5%)

(6%)
(2.25%)

(30%)

(2.25%)
(2.5%)

(2.5%)
(2.5%)

(6%)
(2.5%)

(6%)

(18%)

(4.5%)

(15%)

• Students

• Graduates (Bach.)

• Graduates (PhD)

• Inter. Students

• Curriculum (Degree/
Non-degree/Joint Degree)

Impact Indicators
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ผลการด าเนินงาน
ของส านักวิชา

Direct Indirect

Research 

• Research funds

• Researchers

(30%)

(30%)

(30%)

(2.5%)
(7.5%)

(6%)
(2.25%)

(30%)

(2.25%)
(2.5%)

(2.5%)
(2.5%)

(6%)
(2.5%)

(6%)

(18%)

(4.5%)

(15%)

• Research 
collaborations

• Publications 

• Intellectual 
properties (IPs) 

Impact Indicators
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ผลการด าเนินงาน
ของส านักวิชา

Direct Indirect

Academics services,      
Technology Transfer

• Industry 
linkages/Income

(30%)

(30%)

(30%)

(2.5%)
(7.5%)

(6%)
(2.25%)

(30%)

(2.25%)
(2.5%)

(2.5%)
(2.5%)

(6%)
(2.5%)

(6%)

(18%)

(4.5%)

(15%)

• High-tech 
startup/Spin-offs,       
Entrepreneurs

• Academics Services, 
Technology Transfer

Impact Indicators
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แนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้าน Teaching

กลยุทธ์ แนวทาง

การพัฒนาอาจารย์และ 
การส่งเสริมการตพีิมพ์
ของอาจารย์ รวมทั้งการเพ่ิม
โอกาส Citations

1. การส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์ต่างประเทศท่ีมี H-Index สูง
2. การส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความประเภทการทบทวนวรรณกรรม (Review Paper)
3. การส่งเสริมอาจารย์ตีพิมพ์ในวารสารท่ีจัดอยู่ได้มากกว่า 1 กลุ่ม เพ่ือเพิ่มโอกาสในการได้รับการอ้างอิง 

และการนับจ่านวนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ท่าวิจัยแบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาส

ในการขอทุน ตีพิมพ์ และ Citations
5. สนับสนุนการจ่ายเงินส่าหรับ Open Access ส่าหรับบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ใน Q1
6. การให้อาจารย์มีโอกาสได้ร่วมดูแลการใช้เคร่ืองมือชั้นสูงในห้องปฏิบัติการ และควรอ่านวยความสะดวก

ให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก่อนให้บริการแก่บุคคลภายนอก
7. การพัฒนาอาจารย์ให้มีขีดความสามารถด้านการวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ิมขึ้นทั้งจ่านวนและ

คุณภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย จ่าเป็นต้องมีการส่ารวจความต้องการอาจารย์โดยแยกตามกลุ่ม (เช่น 
กลุ่มสาขา กลุ่มอายุ กลุ่มต่าแหน่งวิชาการ) 
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แนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้าน Teaching

กลยุทธ์ แนวทาง

การสรรหาอาจารย์
(โอกาสดีที่ งบประมาณ 

ปี 2564 ได้อัตราใหม่
ผ่านงบ รพ. 72 อัตรา)

1. สรรหาอาจารย์ที่มีศักยภาพสูง และมีประสบการณ์การวิจัยเข้ามาเพ่ิมข้ึนใน มทส. โดยเฉพาะในกลุ่มทางการแพทย์  
อาจรวมถึงผู้เกษียณจากหน่วยงานอื่น 

2. สรรหาอาจารย์ที่มีศักย์ภาพสูงที่มีโอกาสสร้างงานวิจัยหัวข้อใหม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์วิจัย และเครือข่ายของ
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือที่ท่างานในต่าแหน่ง PostDoc ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

3. สรรหาอาจารย์ชาวต่างชาติทั้งท่ีเป็นผู้เกษียณ ผู้ที่มีประสบการณ/์ไม่มีประสบการณ์ ที่มีศักยภาพสูงในสาขาที่มีความ
พร้อม เช่น สาขาทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (โครงการชวนเพื่อน (ต่างชาติ) มาท่างานที่
มทส.))

4. ขอรับจัดสรรอัตรานักเรียนทุนจากรัฐบาล เช่น ทุนกระทรวงวิทย์ฯ ทุนเล่าเรียนหลวง ทุน พสวท. ฯลฯ
5. มีระบบรับนักวิจัยเต็มเวลามาเป็นอาจารย์ โดยการกระจายจ่านวนนักวิจัยเต็มเวลาบางส่วนไปสังกัดสถานวิจัยและ

ระดับส่านักวิชา เพ่ือที่ส่านักวิชาจะสามารถก่าหนดทิศทางการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพการวิจัยของส่านักวิชาได้   และ
หากมีผลงานตามที่ก่าหนด เลื่อนไปเป็นอาจารย์ อย่างน้อยส่านักละ 2 ต่าแหน่ง
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แนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้าน Teaching

กลยุทธ์ แนวทาง

การหาแนวทางให้นักศึกษา
ระดับปริญญาเอกส าเร็จ
การศึกษาภายในเวลาที่
ก าหนด

1. โครงการให้ความรู้ด้านการเขียน การเลือก วารสาร เพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ไดเ้ร็ว และในวารสารท่ีมี Impact สูง
2. การให้ทุนน่าเสนอผลงานต่างประเทศ จะมีโอกาสในการได้ตีพิมพ์ในวารสารสูง
3. พิจารณาระยะเวลาการจบของนักศึกษาปริญญาเอกเป็นส่วนหนึ่งในการคิดภาระงานพิเศษเพิ่มเติม เพื่อ

กระตุ้นอาจารย์
4. มีระบบยกย่องนักศึกษาบัณฑิตที่มีผลงานเด่นในระหว่างเรียน เพ่ือกระตุ้นให้ นักศึกษาสร้างผลงาน และ

จบเร็ว โดยแยกตามกลุ่มสาขา
5. มีห้องปฏิบัติการในการท่าวิจัยท่ีไม่ต้องใช้ร่วมกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
6. จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจ่าทุกปี
7. การท่าวิจัยสถาบันเพื่อหาความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อจะด่าเนินการให้

ตอบสนองในแต่ละกลุ่ม  เนื่องจากปัจจัยท่ีจะท่าให้ อาจารย์ หรือ นักศึกษาปริญญาเอกในแต่ละกลุ่ม จะ
สร้างผลงานท่ีโดดเด่นอาจมีความแตกต่างกัน การออกมาตรการ/โครงการ อาจไม่ตอบสนองครบทุกกลุ่ม
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แนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้าน Teaching

กลยุทธ์ แนวทาง

การสรรหานักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

1. สรรหานักศึกษาบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกที่มีศักยภาพสงู เข้ามาศึกษาใน 
มทส. หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกต่างชาติจะมีผลต่อ International Outlook และ 
Reputation Survey โดยการให้ทุน ต้องเพิ่มคุณสมบัติด้านภาษาและวิชาการ  เพื่อจะ
ได้ท่าหน้าทีเป็นผู้ช่วยสอนด้วย 

2. *เพิ่มทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขา และอาจให้
เรียนฟรีส่าหรับ นศ.ป.เอก

3. *ให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก 
4. ให้ทุนนักศึกษาปริญญาเอกต่างชาติร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อลดภาระมหาวิทยาลัย 

และเพิ่มนักศึกษาต่างชาติ
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แนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้าน Teaching

กลยุทธ์ แนวทาง

การสรรหาจ านวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีศักยภาพ

1. *การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพสูงท่ีเหมาะกับสาขาท่ีจะเรียนจะได้มีโอกาสจบ
การศึกษาตามก่าหนด และท่าให้นักศึกษาคงอยู่ในระบบไม่มากซึ่งท่าให้อัตราส่วนของ
อาจารย์ต่อนักศึกษาต่่า

2. *การเปิดหลักสูตรท่ีเป็นความต้องการของตลาดและผู้เรียน เช่น เภสัชศาสตร์ เทคนิค
การแพทย์ เป็นต้น (หากเป็นหลักสูตรนานาชาติก็จะเพ่ิมโอกาสในการรับนักศึกษาต่างชาติ)

การสร้างบริการใหม่จาก
สินทรัพย์ที่มีอยู่

1. การให้บริการด้านสถานเลี้ยงเด็กอ่อนภายใต้การดูแลของส่านักวิชาพยาบาล
2. การให้บริการด้าน Wellness Center
3. การสร้างหลักสูตรอบรมต่่ากว่าปริญญาตรี เช่น ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล
4. มีระบบการหักเงินเข้ามหาวิทยาลัยในบริการอื่น ๆ นอกจากการเรียนการสอนมากขึ้น เช่น 

บริการวิชาการ วิจัย 
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แนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้าน Research

กลยุทธ์ แนวทาง

การส่งเสริมสนับสนุน
การท าวิจัย

1. การท างานร่วมกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีศักย์ภาพสูง เพื่อสร้างโอกาส
ในการขอทุน การวิจัย และการเรียนการสอนร่วมกัน (โดยเฉพาะชาว
เอเชีย) เพื่อการสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

2. การให้ทุนสมทบในรูป In-kind จากมหาวิทยาลัยในกรณีที่ได้วิจัยขนาด
ใหญ่จากภายนอก

3. *การส่งเสริมการวิจัยเป็นทีมที่เริ่มตั้งแต่การเขียนทุนวิจัย โดยใช้กลไก 
ศูนย์ความเป็นเลิศ  กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย และควรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
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แนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้าน Citations

กลยุทธ์ แนวทาง

การเพ่ิมจ านวน Citations 1. การส่งเสริมให้อ้างอิงงานวิจัยที่เกีย่วขอ้งกนัภายในมหาวิทยาลัย (1 paper 2 SUT cited) 
2. การสรรหาอาจารย์ที่มศีักยภาพสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาต ิ(เช่น มีจ่านวนผลงานตพิีมพ์/สิทธิบัตรมาก, 

มีค่า H-index สูง, เงินทุนวิจัยจากภายนอกสูง, มีความร่วมมอืกับตา่งประเทศ, มีความร่วมมอืกบั
ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น) โดยเฉพาะในกลุ่ม Health Sciences & Life Sciences (ทดแทนทีอ่อกไป และ
เพิ่มจ่านวนที่มีอยู่แล้ว หากเป็นชาวตา่งชาตจิะมผีลต่อตวัชี้วัด International Outlook และ Reputation 
Survey)

3. การสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งกบัในและต่างประเทศ (โครงการ 1 School 1 Research Network)
4. การส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความประเภทการทบทวนวรรณกรรม (โครงการ 1 Researcher 1 

Review Paper) 
5. การส่งเสริมอาจารย์ท่าวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ไดม้ากกว่า 1 กลุ่มสาขา เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ

ได้รับการอ้างอิง และการนับจ่านวนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (โครงการ Multidisciplinary Research)
6. การจ่ายเงินส่าหรับ Open Access ส่าหรับบทความทีต่พิีมพ์ในวารสารทีอ่ยู่ใน Q1
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แนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้าน Industry Income

กลยุทธ์ แนวทาง

การสร้างรายได้จาก
ภาคอุตสาหกรรมและ
การวิจัย

1. โครงการ 1 สาขา 1 โรงงานอุตสาหกรรม
2. โครงการ 1 สาขาวิชา 1 โครงการวิจัยภายนอก
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International Outlook
กลยุทธ์ แนวทาง

การสร้างความเป็น
นานาชาติ

1. โครงการ 1 ส่านักวิชา 1 ประเทศอาเซียน
2. โครงการ 1 กลุ่มสาขาวิชา 1 หลักสูตรนานาชาติ
3. โครงการเพื่อนชวนเพื่อน (ชาวต่างชาต)ิ มาท่างานที่ มทส. (ทั้ง

อาจารย์ชาวต่างชาติที่เกษียณและที่มีศักยภาพสูง)
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แนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับตัวชีว้ัดด้าน International Outlook

กลยุทธ์ แนวทาง
การท าให้มหาวิทยาลัยเป็น
ที่รู้จักของประชาคมโลก

1. การเผยแพร่ผลงานการเรียนการสอน การวิจัย ในรูปแบบภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Youtube, 
Website (โครงการ 1 ผลงาน 1 เดือน 1 ส่านัก) 

2. โครงการ  1 School 1 Distinguished Professor
3. โครงการ  1 School 1 Full Professor 
4. การสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งกับในและต่างประเทศ หากเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีศักย์ภาพสูง จะ

สร้างโอกาสในการขอทุน การวิจัย และการเรียนการสอนร่วมกัน โดยเฉพาะชาวเอเชีย (โครงการ 1 
School 1 Research Network)

5. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นนานาชาติ (อย่างน้อย 2 ภาษา)
6. การเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย
7. งานเจ้าภาพหลักด้านการเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (โครงการ 1 Institute 1 

International Conference)
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ตัวชี้วัดขององค์กรจัดอันดับที่ มทส. ต้อง
ส่งข้อมูลและอาจมีผลต่อการจัดสรร

งบประมาณ 45(3) ในอนาคต
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Teaching Indicators
THE QS (World/Asia) QS Stars Rating U-Multirank RUR

Reputation survey Academic / Employer 
reputation

World teaching 
reputation

Staff-to-student ratio Faculty/student ratio Faculty-student ratio Student-staff ratio Academic staff per 
students

Doctorate-to-
bachelor’s ratio

Overall student 
satisfaction or
Completion

Graduating on time 
(bachelors/masters)

Academic staff per 
bachelor degrees 
awarded

Doctorates-awarded-
to-academic-staff ratio

Satisfaction with 
teaching or Faculty
with PhD

Academic staff with 
doctorates

Doctoral degrees 
awarded per 
academic staff

Further study Doctoral degrees 
awarded per bachelor 
degrees awarded

Institutional income Income from regional 
sources

Institutional income 
per academic staff 35



Research/Citations Indicators 
THE QS (World/Asia) QS Stars Rating U-Multirank RUR

Reputation survey Academic reputation World research 
reputation

Research income Research funds External research 
income

Research income 
per academic and 
research staff 

Research 
productivity

Papers per faculty Research
publications

Papers per 
academic and 
research staff

Citations 
(Field weighted 
citations)

Citations per paper Citations per paper Citation rate Citations per 
academic and 
research staff

Doctorate 
productivity

Doctoral degrees 
per admitted PhD
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Innovation Indicators 
THE QS (World/Asia) QS Stars Rating U-Multirank RUR

Patents Patent awarded / 
Co-patents with 
industry

Spin-off 
companies

Spin-offs

Industrial research Publications cited 
in patents/
Co-publications
with industrial 
partners

Incubator 37



International Outlook Indicators 
THE QS (World/Asia) QS Stars Rating U-Multirank RUR

Proportion of 
international students

International student 
ratio

International students International orientation
of (bach., master, PhD) 
programmes

Share of international 
students 

Proportion of 
international staff

International faculty
ratio

International faculty Share of international 
academic staff 

International 
collaboration

International 
collaborations

Share of international 
co-authored papers

International exchange 
programs
(Inbound & Outbound 
exchange students or
Short-term exchange 
program

Incoming students in 
international exchange 
programmes / Students 
sent out in international 
exchange programmes

International level 

International support
center

International bachelors

International diversity Foreign degree seeking 
students

Reputation outside 
region
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Thank you
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