
 

 
 
 

ผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย 
เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่ง/กิจกรรมที่ส าคัญ 

เป้าหมายปีที่ 2 
(1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554) 

ผลการด าเนินงาน 
ณ  30 กันยายน 2554 

ปัญหา-อุปสรรค/แนวทาง 
การแก้ไข (ถ้ามี) 

1. มทส. เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง มีวิทยาเขตเดียว  
 มีเอกภาพในการบริหารมหาวิทยาลัยเน้นวิจัยและ
 บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 
 กิจกรรมส ำคัญ 

 มทส. จะพัฒนำขึ ้นเป็นมหำวิทยำลัยขนำดกลำงมี
นักศึกษำทุกระดับทุกชั้นปี ประมำณ 10,000 คน – 
15,000 คน โดยกำรรณรงค์ให้ได้จ ำนวนนักศึกษำตำม
แผนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษำ  

 
 
 
 
 
 

(โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 

 

  - จ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด (คน) 9,850   
2. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า 10 อันดับแรกของประเทศ  ทั้งใน
 ด้านการวิจัย และการสอน 
 กิจกรรมท่ีส ำคัญ 

 สถำบันวิจัยและพัฒนำ รวบรวมข้อมูลให้กับสถำบันท่ี
จัดอันดับได้สมบูรณ์ขึ้น อันดับท่ีได้รับกำรจัดเมื่อเทียบกับ
มหำวิทยำลัยไทย 

  - โดย สมศ. 
  - โดย Webometrics University Ranking 

 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 13 
ไม่เกิน 13 

(โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 

 

3. มีความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัย
 วิจัยมากขึ้นจาก Ranking 
 กิจกรรมท่ีส ำคัญ 

 พัฒนำบุคลำกร จัดซ้ือ จัดหำ จัดสร้ำงเครื่องมือวิจัย
ชั้นสูง และพัฒนำระบบกำรวิจัย 

 สมัครเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ และรวบรวมข้อมูล
ให้กับสถำบันท่ีจัดอันดับได้สมบูรณ์ขึ้น 

  - เป็นมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติจัดโดย สกอ. 
  - โดย AUR (Asian University Rankings) 

 
 
 
 
 
 
 

รักษำได้ 
ให้ข้อมูล 

 
 
 
(โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 
(โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 

 

แบบให้ข้อมูลประเด็น/หัวข้อส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของอธิการบดี  
ในรอบ…………………………………………………………… /ประจ าปี....................... 
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ผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย 
เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่ง/กิจกรรมที่ส าคัญ 

เป้าหมายปีที่ 2 
(1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554) 

ผลการด าเนินงาน 
ณ  30 กันยายน 2554 

ปัญหา-อุปสรรค/แนวทาง 
การแก้ไข (ถ้ามี) 

4. มีบุคลากรได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ
 อย่างน้อย 20 คน 
 กิจกรรมท่ีส ำคัญ 

 ออกกฎเกณฑ์ระเบียบจูงใจนักวิจัยและสนับสนุนด้ำน
ทรัพยำกรเสนอเข้ำรับรำงวัล 

  - จ ำนวนรำงวัลระดับประเทศและนำนำชำติ 
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(โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 

 

5. อัตราส่วนของคณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการต่อ
 ต าแหน่งอาจารย์ดีกว่า 70:30  
 กิจกรรมท่ีส ำคัญ 

 บริหำรวิชำกำรท่ีเอื้อต่อคณำจำรย์และสนับสนุนให้
คณำจำรย์ได้รับกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น 
เพื่อควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร โดยมีอัตรำส่วน ดังน้ี 

 - ต ำแหน่งทำงวิชำกำร : อำจำรย ์
 หมำยเหตุ 
 กำรวิเครำะห์โดยใช้จ ำนวนคณำจำรย์ท่ีน ำเสนอครั้งแรก ไม่รวม
 คณำจำรย์ใหม่ และให้รำยงำนอัตรำส่วน ผศ. : รศ. : ศ. 

 
 
 
 
 
 

50 : 50 

(โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
 

 

6. ด ารงความเป็นต้นแบบในนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีสุรนารี 
 กิจกรรมท่ีส ำคัญ  

 จัดประชุมวิชำกำรปฏิบัติกำร 
  - สหกิจศึกษำ 
  - มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 
  - มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี/มหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ 

 
 
 
 

จัดประชุม 
เตรียมกำร 
เตรียมกำร 

 
 
 
 
(โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
(โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
(โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 

 

 

แบบให้ข้อมูลประเด็น/หัวข้อส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของอธิการบดี  
ในรอบ…………………………………………………………… /ประจ าปี....................... 
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ผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย 
เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่ง/กิจกรรมที่ส าคัญ 

เป้าหมายปีที่ 2 
(1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554) 

ผลการด าเนินงาน 
ณ  30 กันยายน 2554 

ปัญหา-อุปสรรค/แนวทาง 
การแก้ไข (ถ้ามี) 

7. พึ่งพาตนเองได้มากขึ้นและมีกองทุนส่วนบุคคลสูงขึ้นอย่าง
 น้อยร้อยละ 20 โดยเทียบกับช่วง 1 ส.ค. 2551-31 ก.ค. 2552 
 กิจกรรมท่ีส ำคัญ 

 ประหยัด/ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 

 
 

 

 
 
 
(โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา) 

 

 บริหำรทรัพยำกรทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 ระดมทุนจำกภำยนอก 
 

 กำรพึ่งพำตนเองได้เพิ่มจำกฐำนเทียบ (ร้อยละ) 
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(โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 
(โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา/ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
(โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 

หมำยเหต ุ: - กำรบริหำรทรพัยำกรทกุประเภท เชน่ สือ่กำรเรยีน กำรสอน,  
   กำรใช้พืน้ที่ เป็นตน้ 
    - กำรระดมทนุจำกภำยนอก เชน่ ทนุกำรศกึษำ, ทุนวิจัย เป็นตน้ 

   

8. มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรมท้ังแผนระยะยาว 
 10 ป ีและแผนพัฒนา 5 ปี 
 กิจกรรมท่ีส ำคัญ   

 จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ มทส. 

 (โดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน)  

  - แผนปฏิบัติกำรหลักประจ ำปี (Action Plan) - ท ำเสร็จ   
  - ปรับแผนพัฒนำ มทส. ระยะท่ี 10 - ด ำเนินกำรแล้วในเป้ำหมำย  

  ปีแรก 
  

  - ประเมินผลแผน 10 ปี ทศวรรษท่ี 2 - ด ำเนินกำร   
  - จัดท ำแผน 10 ปี ทศวรรษท่ี 3 - จัดท ำร่ำง/เสนอสภำอนุมัติ   
  - จัดท ำแผนพัฒนำ มทส. ระยะท่ี 11 - จัดท ำร่ำง/เสนอสภำอนุมัติ   

 
  

แบบให้ข้อมูลประเด็น/หัวข้อส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของอธิการบดี  
ในรอบ…………………………………………………………… /ประจ าปี....................... 
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ผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย 
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9. มีระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพถูกกฎหมาย 
 กิจกรรมท่ีส ำคัญ 

 
 

  

 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS) - MIS เพื่อกำรคลัง งบประมำณ   
 กำรเงิน บัญชี และพัสดุ 

(โดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน)  

 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT)  - ช ำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม (โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)  
 พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เช่น กำรวิเครำะห์

และวำงแผนอัตรำก ำลังบุคลำกร กำรสรรหำบุคลำกร
ศักยภำพสูงเชิงรุก รวมท้ังกำรจ้ำงผู้เกษียณ อำยุกำรท ำงำน
ท่ีมีศักยภำพสูงท ำงำนต่อใน มทส. เป็นต้น 

- พัฒนำระบบ 
 

(โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)  

 พัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ กำรเงินและทรัพย์สิน
ท่ีมีประสิทธิภำพ โดยก ำกับดูแลและติดตำมกำรบริหำร
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ก ำหนดมำตรกำรกำรบริหำรงบประมำณให้ทุก
หน่วยงำนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และมีระบบติดตำม
ประเมิน 

- พัฒนำระบบ ด ำเนินกำร 
 

(โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)  

 ท ำแผนแม่บทบ ำรุงรักษำสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัยท้ัง
อำคำรสถำนท่ีและครุภัณฑ์ ปัจจุบันอำคำรมีกำรช ำรุด 
เครื่องปรับอำกำศ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหลำย
อย่ำงหมดอำยุกำรใช้งำนต้องทดแทน 

- จัดท ำแผนฯ (โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา)  

10. ได้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่ไม่มีปัญหาและท ารังวัดแล้ว
 จ านวน 6,022 ไร่ 
 กิจกรรมท่ีส ำคัญ 

 ประสำนกระทรวงทรัพยำกรฯ 
 ประสำนกระทรวงมหำดไทย 

ปรับเปลี่ยนประกำศกรมป่ำไม้ 
ยกเลิกสภำพป่ำสงวน 

(โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)  

            

แบบให้ข้อมูลประเด็น/หัวข้อส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของอธิการบดี  
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