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มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

การเก็บ 
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

1. มิติการจดัการศึกษา (3 ตัวชี้วัด) 30    

KPI 1. คุณภาพอาจารย ์ 8    

 1.1 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 4 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วิชำกำรและนวัตกรรม 

2) ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

 1.2 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
        และศำสตรำจำรย์ต่ออำจำรย์ทั้งหมด 

2 
 

 

ปัจจัยน ำเข้ำ ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วิชำกำรและนวัตกรรม 

2) ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

1.3   อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ต่ออำจำรย์
ทั้งหมด 

2 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วิชำกำรและนวัตกรรม 

2) ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 
KPI 2.  คุณภาพนักศึกษา/บัณฑติ 

2.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรทีี่ได้งำนท ำภำยใน 
1 ปี  

8 
3 

 
ผลผลิต 

 
ปีกำรศึกษำ 

 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
2) ส่วนแผนงำน 

2.2 เงินเดือนแรกเริ่มของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้
งำนท ำภำยใน 1 ปี  

3 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
2) ส่วนแผนงำน 

2.3 ควำมพึงพอใจของผู้จ้ำงงำน (นำยจ้ำง/
ผู้บังคับบัญชำ/อำจำรย์ที่ปรึกษำ (กรณีศึกษำต่อ)) 

2 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
2) ส่วนแผนงำน 

KPI 3.  คุณภาพกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
3.1   กำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร  

14 
5 

 
กระบวนกำร 

 
ปีกำรศึกษำ 

 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วิชำกำรและนวัตกรรม 
2) ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ 
  

2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 

2) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 
3.3 ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินของหนว่ยงำนสนับสนุน

(ทุกหน่วยงำน) 
2 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วิชำกำรและนวัตกรรม 
2) ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

3.4 นักศึกษำต่ำงชำติระดับบัณฑิตศึกษำต่อนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำทั้งหมด  

2 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
2) ส่วนแผนงำน 

 3.5 อำจำรย์ชำวต่ำงชำติต่ออำจำรย์ทั้งหมด  
 

2 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
2) ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

3.6 จ ำนวนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ที่มีกำรลงนำม 
และมีกำรด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง 
    

1 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

2) ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 

2. มิติการวิจัยและนวัตกรรม (3 ตัวชี้วัด) 25    
KPI 4.   จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจยัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 7 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีงบประมำณ 

 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วิชำกำรและนวัตกรรม 
2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

KPI 5. จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

10 ผลผลิต ปีปฏิทิน 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำรและนวัตกรรม 

2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
KPI 6. การเพิม่ขึ้นของจ านวนการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจยั

ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล 
8 ผลผลิต ปีปฏิทิน 

 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วิชำกำรและนวัตกรรม 
2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

การเก็บ 
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

3. มิติการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ
วิชาการ  (2 ตัวชี้วัด) 

15    

KPI 7. สมรรถนะการปรบัแปลง ถา่ยทอดและพัฒนาเทคโนโลย ี
7.1  จ ำนวนงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่น ำไปใช้

ประโยชน์เชิงพำณิชย ์

7 
2 

 
ผลผลิต 

 
ปีงบประมำณ 

 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ

สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
2) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
3) เทคโนธำนี 

7.2  รำยได้จำกกำรน ำงำนวจิยั/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ี
น ำไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

2 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

2) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
3) เทคโนธำนี 
4) ส่วนบริหำรสินทรัพย์ 

7.3 หน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับกำรถ่ำยทอดงำนวิจัย
และนวัตกรรม 

3 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

2) เทคโนธำนี 
KPI 8.  สมรรถนะการบริการวิชาการ 

8.1   ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
8 
2 

 
ผลผลิต 

 
ปีงบประมำณ 

 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ

สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
2) เทคโนธำนี 

8.2 สัดส่วนกำรให้บริกำรวิชำกำรต่อคณำจำรย์ของ
มหำวิทยำลัย    

2 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

2) เทคโนธำนี 
8.3 จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับกำรบริกำร

วิชำกำร    
2 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ

สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
2) เทคโนธำนี 

8.4 ร้อยละของนักศึกษำและบุคลำกรที่ร่วมกิจกรรม 
รับผิดชอบต่อสังคม    

2 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

2) เทคโนธำนี 
3) ส่วนประชำสัมพันธ ์

4. มิติการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวชี้วัด) 10    
KPI 9.  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม 

9.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม   

10 
3 

 
ผลผลิต 

 
ปีกำรศึกษำ 

 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำร

นักศึกษำ 
2) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

9.2 กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
    

3 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 

2) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 
3) คณะกรรมกำรจัดท ำ

แผนกำรบูรณำกำรด้ำน
ทะนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 

9.3 จ ำนวนกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่ด ำเนินกำร
ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และนำนำชำต ิ

2 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 

2) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 
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มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

การเก็บ 
ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล 

9.4 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

1 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 

2) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 
3) ศูนย์บรรณสำรและ

สื่อกำรศึกษำ 
4) ส่วนอำคำรสถำนที่ 
5) คณะกรรมกำรจัดท ำ

แผนกำรบูรณำกำรด้ำน
ทะนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 

9.5 จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 1 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 

2) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 
3) ศูนย์บรรณสำรและ

สื่อกำรศึกษำ 
4) คณะกรรมกำรจัดท ำ

แผนกำรบูรณำกำรด้ำน
ทะนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 

5. มิติการบริหารจัดการ (2 ตัวชี้วัด) 20    
KPI 10.  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร 

10.1 ขีดควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองทำงด้ำน
งบประมำณ (เงินรำยได้ของมหำวิทยำลยัต่อ
งบด ำเนินกำรจำกงบประมำณแผ่นดิน) (ไม่รวมงบ
ลงทุน)    

10 
3 

 
ผลผลิต 

 
ปีงบประมำณ 

 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
2) ส่วนแผนงำน 

10.2 ประสิทธิภำพกำรจัดกำรดำ้นกำรเงินและบัญชี  2 กระบวนกำร/
ผลผลิต 

ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
2) ส่วนกำรเงินและบัญชี 

10.3 ประสิทธิภำพของระบบพัสดุ 2 กระบวนกำร/
ผลผลิต 

ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
2) ส่วนพัสดุ 

10.4 อัตรำเงินเดือนเฉลี่ยเทียบกับหนว่ยงำนในฐำนะ
เดียวกัน (Peer Institution) 

2 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
2) ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

10.5 กำรปฏิบัติงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ 1 กระบวนกำร ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
2) ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 KPI 11. ประสิทธภิาพระบบการสนบัสนุนการบริหารจดัการ 
11.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ 

10 
2 

 
ผลผลิต 

 
ปีงบประมำณ 

 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ

สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
2) เทคโนธำนี 
3) ส่วนประชำสัมพันธ ์

11.2  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกำร
เพื่อสังคม 

1 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

2) เทคโนธำนี 
11.3  ประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในและกำร

บริหำรควำมเสี่ยง 
2 กระบวนกำร ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

2) ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

3) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
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กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ มทส. (SUT Scorecard) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

สรุปตัวชี้วดัการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

การเก็บ 
ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล 

11.4  กำรพัฒนำองค์กรสู่สถำบันกำรเรียนรู้ 2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 

2) ส่วนแผนงำน 

11.5  ประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 2 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
2) สถำนส่งเสริมและ

พัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรจัดกำร (MIS) 

11.6  ระดับควำมส ำเร็จของธรรมัตตำภิบำล 1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำร
สภำมหำวิทยำลัย 

2) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
รวม 100  

หมำยเหตุ    1. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ใช ้BSC (Balanced Scorecard) มี 39 ตัวชี้วัด 
     2. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ใช้ SUT Scorecard มี 11 ตัวชี้วัดหลกั และ 35 ตัวชี้วัดย่อย  (รวมทั้งหมด 38 ตัวชีว้ัด) 

 
 


