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ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล/รายการข้อมูล 
ส าหรับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555) 
ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล รายการข้อมูล 

1. อธิการบดี 
 (หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน) 

 อธิการบดี  
- ข้อมูล 1.1 
- ข้อมูล 1.2 
- ข้อมูล 1.3 (4.3, 4.5, 4.8) 

 หน่วยตรวจสอบภายใน  
- ข้อมูล 1.1 
- ข้อมูล 1.3 (3.4, 3.5, 4.3, 4.5, 4.9,  

1.1 ข้อมูลผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ณ สิ้นไตรมาส 4) 
1.2 ข้อมูลผลการด าเนินงานของอธิการบดี ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการ
 บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตามผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่า
 จะเกิดขึ้นกับ มทส. เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี เป้าหมายปีท่ี 3 
 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555) 
1.3 ข้อมูลการประเมินผลงานในรอบปี ประเมินตามกรอบ BSC (Balanced Scorecard) 
 จ านวน 9 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัด 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.3, 4.5, 4.8, 4.9, 4.11 

4.11) 
- ข้อมูล 1.4 

 ส่วนบริหารสินทรัพย ์
- ข้อมูล 1.3 (3.1, 3.2) 

ตัวช้ีวัด 3.1 ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่องบด าเนินการจาก     
  งบประมาณแผ่นดิน 

ตัวช้ีวัด 3.2 ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน 

 ตัวช้ีวัด 3.4 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน 
 ตัวช้ีวัด 3.5 รายงานการบัญชีที่จัดท ามีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
 ตัวช้ีวัด 4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ    
   และประสิทธิผล 
 ตัวช้ีวัด 4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและจัดการ และการก ากับ  
   ดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ตัวช้ีวัด 4.8 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ     
   และมติของคณะกรรมการ 
 ตัวช้ีวัด 4.9 ประสิทธิภาพของระบบงานพัสดุ 
 ตัวช้ีวัด 4.11 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

-  1.4 ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
 (หน่วยงาน : ส่วนแผนงาน และสถานส่งเสริม   
     และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
     เพื่อการจัดการ : SUT-MIS) 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
- ข้อมูล 2.1 
- ข้อมูล 2.2 
- ข้อมูล 2.3 
- ข้อมูล 2.4 (2.1, 3.7) 

 ส่วนแผนงาน 
- ข้อมูล 2.1 
- ข้อมูล 2.2 
- ข้อมูล 2.3 
- ข้อมูล 2.4 (1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 

 4.1,4.2) 
 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2.1 ข้อมูลผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ณ สิ้นไตรมาส 4) 
2.2 ข้อมูลผลการด าเนินงานของอธิการบดี ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการ
 บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตามผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่า
 จะเกิดขึ้นกับ มทส. เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี เป้าหมายปีที่ 3 
 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555) 
2.3 ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
2.4 ข้อมูลการประเมินผลงานในรอบปี ประเมินตามกรอบ BSC (Balanced Scorecard) 
 จ านวน 9 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัด 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.7, 4.1,  4.2, 4.7 
 ตัวช้ีวัด 1.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑติ 
 ตัวช้ีวัด 2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์การเรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัด 2.2 จ านวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จในรอบ 3 ปีท่ีน าไปใช้ประโยชน์
   ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปี  
 ตัวช้ีวัด 3.1 ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่องบด าเนินการจาก     
   งบประมาณแผ่นดิน 

เพื่อการจัดการ (SUT-MIS)  
- ข้อมูล 2.2 

 ตัวช้ีวัด 3.2 ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 ตัวช้ีวัด 3.7 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

- ข้อมูล 2.4 (4.7)  ตัวช้ีวัด 4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และ   
   การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล/รายการข้อมูล 
ส าหรับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555) 
ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล รายการข้อมูล 

  ตัวช้ีวัด 4.2 มีการรายงานผลการด าเนินงานท่ีถูกต้องเป็นประจ าทุกไตรมาส 
  ตัวช้ีวัด 4.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ : ระบบสารสนเทศ

   ด้านการบริหารจัดการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 (หน่วยงาน  : ส านักวิชา สถาบันวิจัยและ  
  พัฒนา ศูนย์เครื่องมือ  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ศูนย์บริการการศึกษา  
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  การศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา 
  และพัฒนาอาชีพ  ศูนย์คอม - 
  พิวเตอร์ ส่วนส่งเสริมวิชาการ  
     สถานพัฒนาคณาจารย์) 

3.1 ข้อมูลผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ณ สิ้นไตรมาส 4) 
3.2 ข้อมูลผลการด าเนินงานของอธิการบดี ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการ
 บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตามผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่า
 จะเกิดขึ้นกับ มทส. เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี เป้าหมายปีที่ 3 
 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555) 
3.3 ข้อมูลการประเมินผลงานในรอบปี ประเมินตามกรอบ BSC (Balanced Scorecard)  
 จ านวน 13 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัด 1.1, 1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.7, 2.3, 2.4.2, 2.5, 
 2.7, 3.8, 3.9, 4.4, 4.7 
 ตัวช้ีวัด 1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ 

 รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
- ข้อมูล 3.1, 3.2 

 ส านักวิชา 
- ข้อมูล 3.3 (2.7) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ข้อมูล 3.1, 3.2 
- ข้อมูล 3.3 (1.4, 1.5.1, 1.5.2, 2.4.2, 

 3.8, 3.9, 4.7 : ระบบสารสนเทศ
 ด้านการวิจัย) 

 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- ข้อมูล 3.3 (1.7) 

 ศูนย์บริการการศึกษา 
- ข้อมูล 3.2 
- ข้อมูล 3.3 (4.7 : ระบบสารสนเทศ

ด้านการเรียนการสอน) 
 ศูนย์คอมพิวเตอร ์

- ข้อมูล 3.2 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

- ข้อมูล 3.3 (4.7 : ระบบสารสนเทศ
ด้านการเรียนการสอน) 

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
- ข้อมูล 3.3 (4.7 : ระบบสารสนเทศ 
  ด้านการเรียนการสอน) 

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
- ข้อมูล 3.1 
- ข้อมูล 3.3 (2.3) 

 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
- ข้อมูล 3.1, 3.2 
- ข้อมูล 3.3 (2.5, 4.4) 

 สถานพัฒนาคณาจารย ์
- ข้อมูล 3.3  (1.1) 

 ตัวช้ีวัด 1.4 อัตราส่วนของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่     
   และ/หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อ   
   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง  
 ตัวช้ีวัด 1.5 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

   1.5.1 อัตราส่วนของจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) 
     ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลต่อจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์  
     ทั้งหมด 
   1.5.2 อัตราส่วนของจ านวนการอ้างอิง (citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล  
     สากลต่อจ านวนบทความวิจัยทีต่ีพิมพ์ท้ังหมด 
 ตัวช้ีวัด 1.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการตรวจสอบและ   
   วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 
 ตัวช้ีวัด 2.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้รับผล   
   การประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 
 ตัวช้ีวัด 2.4.2 จ านวนผลงานด้านซอฟต์แวร์ที่น าไปใช้งานได ้
 ตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้ารว่มประชุมวิชาการ และ/หรือน าเสนอ 
   ผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัด 2.7 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและ 
  วัฒนธรรม 

 ตัวบ่งช้ี  3.8 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจ านวน      
   อาจารย์ประจ า 
 ตัวช้ีวัด 3.9 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อ   
   จ านวนอาจารย์ประจ า 
 ตัวช้ีวัด 4.4 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวช้ีวัด 4.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ :  
   - ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน 
   - ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย 
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(1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555) 
ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล รายการข้อมูล 

4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 (หน่วยงาน : ส่วนสารบรรณและนิติการ 
     ส่วนการเจา้หน้าที ่ส่วนการเงิน
     และบัญช ีส่วนพัสดุ ) 

 รองอธิการบดฝี่ายบริหาร 
- ข้อมูล 4.1, 4.2 
- ข้อมูล 4.3 (3.7, 4.5, 4.11) 

4.1 ข้อมูลผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ณ สิ้นไตรมาส 4) 

4.2 ข้อมูลผลการด าเนินงานของอธิการบดี ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการ
 บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตามผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่า
 จะเกิดขึ้นกับ มทส. เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี เป้าหมายปีที่ 3 
 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555) 

 ส่วนสารบรรณและนิติการ 
- ข้อมูล 4.1, 4.2 
- ข้อมูล 4.3 (4.6) 

 ส่วนการเจา้หน้าท่ี 
- ข้อมูล 4.1, 4.2 
- ข้อมูล 4.3 (2.5, 2.6, 4.12.1, 4.12.2, 

4.12.3) 
 ส่วนการเงินและบัญชี 

- ข้อมูล 4.1, 4.2 
- ข้อมูล 4.3 (3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.7) 

 ส่วนพัสด ุ
- ข้อมูล 4.2 
- ข้อมูล 4.3 (4.9) 

4.3 ข้อมูลการประเมินผลงานในรอบปี ประเมินตามกรอบ BSC (Balanced Scorecard) 
 จ านวน 14 ตัวช้ีวัด ได้แก ่ตัวช้ีวัด 2.5, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 
 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 

ตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้ารว่มประชุมวิชาการ และ/หรือน าเสนอ 
  ผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด 2.6 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายปฏบิัติการที่ไดร้ับการพัฒนาความรู้
  และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด 3.3 ใช้เงินงบประมาณเหลือ่มปีท้ังหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณ
  ถัดไป 
ตัวช้ีวัด 3.4 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบตัิงานทางการเงิน 
ตัวช้ีวัด 3.5 รายงานการบญัชีท่ีจัดท ามีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
ตัวช้ีวัด 3.7 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและจัดการ และการก ากับ 
  ดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ตัวช้ีวัด 4.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" 
ตัวช้ีวัด  4.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ : ระบบสารสนเทศ
  ด้านการเงิน 
ตัวช้ีวัด 4.9 ประสิทธิภาพของระบบงานพัสด ุ
ตัวช้ีวัด 4.11 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ตัวช้ีวัด 4.12 การมีบรรยากาศการท างานท่ีมีความสุข 

   4.12.1 อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยเทียบกับหน่วยงานในฐานะเดียวกัน 
      (peer institution) 
   4.12.2 ร้อยละการลาออกของจ านวนบุคลากรด้วยเหตุผลของงาน 
   4.12.3 การท างานท่ีมีความสุขและความผูกพันธ์กับองค์กร 
      (Engagement) 

5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา 
 (หน่วยงาน :  เทคโนธาน ีศูนย์ปฏิบตัิการ 
      ทางการแพทย์และ   
      สาธารณสุข) 

 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา 
- ข้อมูล 5.1 
- ข้อมูล 5.2 

 เทคโนธาน ี
- ข้อมูล 5.1  
- ข้อมูล 5.3 (1.6, 1.8, 1.9, 2.4.1, 2.4.2, 

2.4.3) 

5.1 ข้อมูลผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย      
  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ  
  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ณ สิ้นไตรมาส 4) 
5.2 ข้อมูลผลการด าเนินงานของอธิการบดี ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการ     
  บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตามผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่า 
  จะเกิดขึ้นกับ มทส. เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี เป้าหมายปีท่ี 3  
  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555) 
5.3 ข้อมูลการประเมินผลงานในรอบปี ประเมินตามกรอบ BSC (Balanced Scorecard)     
  จ านวน 6 ตัวช้ีวัด ได้แก ่ตัวช้ีวัด 1.6, 1.8, 1.9, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 

ตัวช้ีวัด 1.6 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนาต่อการบริการวิชาการที่จัด 
ตัวช้ีวัด 1.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 

 



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล/รายการข้อมูล 
ส าหรับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555) 
ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล รายการข้อมูล 

 ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และ 
 สาธารณสุข) 
- ข้อมูล 5.1  

 

ตัวช้ีวัด 1.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา  
    เทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัด 2.4 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์และงานด้านซอฟต์แวร์ 
  2.4.1 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน
   ทรัพย์สินทางปัญญาในรอบป ี
  2.4.2 จ านวนผลงานด้านซอฟต์แวร์ที่น าไปใช้งานได ้
  2.4.3 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ให้ใช้สิทธ์ิในเชิง 
   พาณิชย์ท้ังที่ก่อให้เกิดรายได้และไม่เกิดรายได ้

6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 (หน่วยงาน :  ส่วนกิจการนักศึกษา)  

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ข้อมูล 6.1, 6.2 
- ข้อมูล 6.3 (2.7, 4.5) 

 ส่วนกจิการนักศึกษา 
- ข้อมูล 6.3 (1.2, 1.10, 2.7, 3.6, 4.5) 

 

6.1 ข้อมูลผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ณ สิ้นไตรมาส 4) 
6.2 ข้อมูลผลการด าเนินงานของอธิการบดี ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการ
 บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตามผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่า
 จะเกิดขึ้นกับ มทส. เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี เป้าหมายปีที่ 3 
 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555) 
6.3 ข้อมูลการประเมินผลงานในรอบปี ประเมินตามกรอบ BSC (Balanced Scorecard) 
 จ านวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก ่ตัวช้ีวัด 1.2, 1.10, 2.7, 3.6, 4.5 

ตัวช้ีวัด 1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม 
ตัวช้ีวัด 1.10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัด 2.7 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและ 
  วัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัด 3.6 ความเพียงพอของทุนการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและจัดการ และการก ากับ 
  ดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม : นักศึกษา 

7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 (หน่วยงาน :  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 

 รองอธิการบดฝี่ายกจิการสภามหาวิทยาลยั 
- ข้อมูล 7.1 (4.3, 4.8) 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
- ข้อมูล 7.1 
- ข้อมูล 7.2 (4.3, 4.8) 

7.1 ข้อมูลผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ณ สิ้นไตรมาส 4) 

7.2 ข้อมูลการประเมินผลงานในรอบปี ประเมินตามกรอบ BSC (Balanced Scorecard) 
จ านวน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก ่ตัวช้ีวัด 4.3, 4.8 

 ตัวช้ีวัด 4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและ 
   ประสิทธิผล 
 ตัวช้ีวัด 4.8 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และ 
   มติของคณะกรรมการ 

8. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
 (หน่วยงาน : ส านักงานกิจการทั่วไป) 

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
- ข้อมูล 8.1 
- ข้อมูล 8.2 (4.10) 

 ส านักงานกิจการทั่วไป 
- ข้อมูล 8.2 (4.10) 

8.1 ข้อมูลผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ณ สิ้นไตรมาส 4) 

8.2 ข้อมูลการประเมินผลงานในรอบปี ประเมินตามกรอบ BSC (Balanced Scorecard) 
จ านวน 1 ตัวช้ีวัด ได้แก ่ตัวช้ีวัด 4.10 
ตัวช้ีวัด 4.10 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม 
 (University Social Responsibility; USR) 

  


