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เอกสาร 5 

กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑก์ารประเมินผลงานของ มทส. (SUT Scorecard)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สรุปตัวชี้วดัการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบป ี
การเกบ็ 
ข้อมูล 

การ
บันทึก 
ข้อมูล 

ผู้รับผดิชอบข้อมูล ผู้บันทกึข้อมูล 

1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  
(3 ตัวชี้วัด) 

25      

KPI 1. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
KPI 1.1 การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะ

นักศึกษา 
 
 

15 
4 
 

 
กระบวนการ 

 

 
ราย 

ไตรมาส 
 

 
ราย 

ไตรมาส 
 

 
1) รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

2) ส่วนกิจการนักศึกษา 
3) ศูนย์บริการการศึกษา 
4) ส านักวิชา 

 
ส่วนกิจการนักศึกษา 

KPI 1.2  การพัฒนาหลักสตูรและ
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
นักศึกษา 

4      

KPI 1.2.1  การพัฒนา
หลักสูตรที่
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
นักศึกษา 

2 ผลผลิต ราย 
ไตรมาส 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล 

2) ส านักวิชา 
3) ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

KPI 1.2.2  การพัฒนา
กิจกรรม
ส่งเสริม
สมรรถนะ
นักศึกษา 

2 กระบวนการ ปี
การศึกษา 

รายไตร
มาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

2) ส่วนกิจการนักศึกษา 

ส่วนกิจการนักศึกษา 

KPI 1.3  ทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

 

3.5 
 
 

ผลผลิต ปี
การศึกษา 

ราย
เดือน 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล 

2) ส านักวิชา 
3) ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

ส านักวิชาเทคโนโลยี
สังคม (สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ) 

KPI 1.4  หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นผู้ประกอบการ 

 

3.5 
 
 

กระบวนการ 
 
 

ปี
การศึกษา 

 
 

รายไตร
มาส 

 
 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล 

2) ส านักวิชาเทคโนโลยี
สังคม 

ส านักวิชาเทคโนโลยี
สังคม (สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
จัดการ) 

KPI 2. คุณภาพการสอนของอาจารย์ 5 ผลผลิต ปี
การศึกษา 

รายไตร
มาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล 

2) สถานพัฒนาคณาจารย์ 

สถานพัฒนาคณาจารย์ 

KPI 3. ความร่วมมือกับนานาชาติ 5 ผลผลิต ปีงบ 
ประมาณ 

ทุก
เดือน 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล 

2) ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ศูนย์กิจการนานาชาต ิ
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กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑก์ารประเมินผลงานของ มทส. (SUT Scorecard)  
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สรุปตัวชี้วดัการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

 มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบป ี
การเกบ็ 
ข้อมูล 

การบนัทึก 
ข้อมูล 

ผู้รับผดิชอบข้อมูล ผู้บันทกึข้อมูล 

2. การเปน็มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  
(3 ตัวชี้วัด) 

25      

KPI 4. การเพิ่มขึ้นของจ านวนการอ้างอิง 
(Citation) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลสากล SCOPUS  

10 ผลผลิต ปีปฏิทิน ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

2) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

KPI 5. จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลสากล SCOPUS ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

8 ผลผลิต ปีปฏิทิน ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

2) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

KPI 6. จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

7 ปัจจัยน าเข้า ปีงบ 
ประมาณ 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

2) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมดว้ย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (5 
ตัวชี้วัด) 

15      

KPI 7.   จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

3 ผลผลิต ปีงบ 
ประมาณ 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

2) เทคโนธานี 

เทคโนธานี 

KPI 8.   รายได้จากการน างานวิจัย/
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

3 ผลผลิต ปีงบ 
ประมาณ 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

2) เทคโนธานี 

เทคโนธานี 

KPI 9.   รายได้ด้านการบริการวิชาการใน
ลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3 ผลผลิต ปีงบ 
ประมาณ 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

2) เทคโนธานี 

เทคโนธานี 

KPI 10.  จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3 ผลผลิต ปีงบ 
ประมาณ 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย นวัตกรรม 
และพัฒนา
เทคโนโลย ี

2) เทคโนธานี 

เทคโนธานี 

KPI 11.  สดัส่วนอาจารย์ที่ท าการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

3 ผลผลิต ปีงบ 
ประมาณ 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย นวัตกรรม 
และพัฒนา
เทคโนโลย ี

2) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

3) เทคโนธานี 
4) ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

เทคโนธานี 
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 มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบป ี
การเกบ็ 
ข้อมูล 

การบนัทึก 
ข้อมูล 

ผู้รับผดิชอบข้อมูล ผู้บันทกึข้อมูล 

4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 ตัวชี้วัด) 

5      

KPI 12. การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อความรู้ท้องถ่ิน 

2.5 ผลผลิต ปีงบ 
ประมาณ 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

2) เทคโนธานี 

เทคโนธานี 

KPI 13. การสร้างความตระหนักและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.5 ผลผลิต ปีงบ 
ประมาณ 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

2) เทคโนธานี 

เทคโนธานี 

5. การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และ
การสร้างระบบนเิวศแห่งคุณภาพ  
(8 ตัวชี้วัด) 

30      

KPI 14.  ระดับความส าเร็จด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

3 กระบวนการ ปีงบ 
ประมาณ 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

2) ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

KPI 15.  ระดับความส าเร็จด้านการประเมิน
และส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 

3 กระบวนการ ปีงบ 
ประมาณ 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

2) ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

KPI 16.  การน าระบบ Project-Based 
Management มาใช้ในการ
วางแผน ติดตาม และรายงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

5 กระบวนการ รายเดือน
และ

ค านวณ
สรุปสิ้นปี 
งบประมา

ณ 

รายเดือน 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ แผน 
และงบประมาณ 

2) ส่วนแผนงาน 

ส่วนแผนงาน 

KPI 17.  การน าระบบ Project Based 
Management มาใช้ในการ
บริหาร 

5 กระบวนการ รายเดือน
และ

ค านวณ
สรุปสิ้นปี 
งบประมา

ณ 

รายเดือน 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ แผน 
และงบประมาณ 

2) รองอธิการบดีทุกฝ่าย 
3) ส่วนแผนงาน 

ส่วนแผนงาน 

KPI 18.  รายได้จากสินทรัพย์มหาวิทยาลัย 5 ผลผลิต ปีงบ 
ประมาณ 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและ
ทรัพย์สิน 

2) ส่วนการเงินและ
บัญชี 

3) ส่วนบริหาร
สินทรัพย ์

ส่วนการเงินและบัญชี 

KPI 19.  ระดับความส าเร็จด้านการบริหาร
จัดการคนท่ีมีความสามารถสูง 

3 กระบวนการ ปีงบ 
ประมาณ 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

2) ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

KPI 20.  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating 
Procedure : SOP) 

3 กระบวนการ ปีงบ 
ประมาณ 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

2) ส่วนสารบรรณและ
นิติการ 

3) ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
4) หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

ส่วนสารบรรณและ
นิติการ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สรุปตัวชี้วดัการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

 มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบป ี
การเกบ็ 
ข้อมูล 

การบนัทึก 
ข้อมูล 

ผู้รับผดิชอบข้อมูล ผู้บันทกึข้อมูล 

KPI 21.  การจัดท าแผนพัฒนาหอพัก
นักศึกษา 

3 กระบวนการ ปีงบ 
ประมาณ 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารทั่วไป 

2) รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

3) ผู้ช่วยอธิการบดีด้าน
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

4) ส่วนอาคารสถานที่ 

ส่วนอาคารสถานที่ 

รวม 100      

หมายเหต ุ 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใช้ SUT Scorecard มี 11 ตัวชี้วัดหลัก (รวมทั้งหมด 38 ตัวชี้วัด) 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้ SUT Scorecard ม ี11 ตัวชี้วัดหลกั (รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด) 
3.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้ SUT Scorecard ม ี11 ตัวชี้วัดหลกั (รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด) 
4.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้ SUT Scorecard ม ี21 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 


