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มิติ/ตัวชี้วัด น้้ำหนัก ชนิดของตัวชี้วัด 
รอบปกีำรเก็บ

ข้อมูล 
กำรบนัทึก 

ข้อมูล 
ผู้รับผดิชอบข้อมูล ผู้บันทกึข้อมูล กำรเชื่อมโยงกบัประเดน็ยุทธศำสตร ์

1. กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร (3 ตัวชี้วัด) 25       
KPI 1.  การพัฒนาระบบการทดสอบสมรรถนะนักศึกษา 

ในศตวรรษท่ี 21 
KPI 1.1 การจัดท าระบบสนับสนุนแบบทดสอบ

สมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 

15 
 
4 
 

 
 

กระบวนการ 
 

 
 

ปีการศึกษา 

 
 

ราย 
ไตรมาส 

 

 
1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 

ศิษย์เก่าสัมพันธ ์
2) ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
3) ส่วนกิจการนักศึกษา 

 
ส่วนกิจการนักศึกษา 

 
1.1 การสร้างนักศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

KPI 1.2 การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะนักศึกษา 

4       

KPI 1.2.1   หลักสูตรที่มีการพัฒนาให้
เป็น Modular curriculum 

 

1 กระบวนการ ปีการศึกษา ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล 

2) ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
3) ส านักวิชา 
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5) หน่วยงานต่าง ๆ ที่พัฒนาหลักสูตร 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 

KPI 1.2.2   หลักสูตรที่ มีการพัฒนาให้
เป็นชุดวิชา 

 

1 ผลผลิต ปีการศึกษา ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล 

2) ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
3) ส านักวิชา 
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบชุดวิชา 
5) หน่วยงานต่าง ๆ ที่พัฒนาชุดวิชา 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 

KPI 1.2.3   การจัดท าระบบคลังกิจกรรม
นอกหลักสูตร 

 

2 กระบวนการ ปีการศึกษา ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

2) ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
3) ส่วนกิจการนักศึกษา 

ส่วนกิจการนักศึกษา 1.1 การสร้างนักศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

KPI 1.3 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 3.5 
 
 

ผลผลิต 

 

ปีการศึกษา ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล 

2) ส านักวิชา 
3) ศูนย์บริการการศึกษา 
4) ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ศูนย์บริการการศึกษา 1.1 การสร้างนักศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

KPI 1.4 ร้อยละของนักศึกษา คณาจารย์ นักเรียน
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ 

3.5 ผลผลิต 

 

ปีการศึกษา 

 

 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล 

2) ส านักวิชา 
3) สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับ

นักศึกษา 
4) ศูนย์บริการการศึกษา 
5) เทคโนธานี 

ศูนย์บริการการศึกษา
ส านักวิชา 

1.4 การสง่เสริมสหกิจศึกษาที่เป็นเลศิ 
1.5 การสร้างความสามารถด้านนวตักรรม

และการเป็นผูป้ระกอบการ 

KPI 2. คุณภาพการสอนของอาจารย์ 5 ผลผลิต ปีการศึกษา ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล 

2) สถานพัฒนาคณาจารย์ 

สถานพัฒนาคณาจารย์ 1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนรู้ที่เป็นเลศิ 
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มิติ/ตัวชี้วัด น้้ำหนัก ชนิดของตัวชี้วัด 
รอบปกีำรเก็บ

ข้อมูล 
กำรบนัทึก 

ข้อมูล 
ผู้รับผดิชอบข้อมูล ผู้บันทกึข้อมูล กำรเชื่อมโยงกบัประเดน็ยุทธศำสตร ์

KPI 3.  ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ 5       
KPI 3.1 ความร่วมมือกับนานาชาติ 3 ผลผลิต ปีงบประมาณ ราย 

ไตรมาส 
1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความ

เป็นสากล 
2) ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ศูนย์กิจการนานาชาติ 1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 

KPI 3.2 นักศึกษาต่างชาติที่มาท ากิจกรรม 
ระยะยาว 

2 ผลผลิต ปีงบประมาณ ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความ
เป็นสากล 

2) ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ศูนย์กิจการนานาชาติ 1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 

2. กำรเปน็มหำวิทยำลัยแห่งกำรวิจัย (3 ตวัชี้วัด) 25       
KPI 4. การเพิ่มขึ้นของจ านวนการอ้างอิง (Citation) 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS  
10 ผลผลิต ปีปฏิทิน ราย 

ไตรมาส 
1) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และ

พัฒนาเทคโนโลยี 
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1.3  การพฒันามหาวิทยาลยัที่เป็นเลิศ 
2.1  การสร้างการยอมรับในระดับชาต ิ

และระดบัสากล 
2.2 การสร้างระบบนิเวศวิจัย 
2.3  การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 
2.4  การพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถสูง 

KPI 5. จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล 
SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

8 ผลผลิต ปีปฏิทิน ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

2) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลศิ 
2.1 การสร้างการยอมรับในระดบัชาต ิ

และระดบัสากล 
2.2 การสร้างระบบนิเวศวิจัย 
2.3  การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 
2.4  การพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถสูง 

KPI 6. จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

7 ปัจจัยน าเข้า ปีงบประมาณ ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

2) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
2.1 การสร้างการยอมรับใน

ระดับชาติ และระดับสากล 
2.2 การสร้างระบบนิเวศวิจัย 
2.3  การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 
2.4 การพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถสูง 
3.3 การเช่ือมโยงการท างานกับ

ภาคอุตสาหกรรม 
3. กำรสร้ำงคุณค่ำต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (5 ตัวชี้วัด) 
15       

KPI 7. จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้น
และมีการขอรับความคุ้มครอง 

1.5 ผลผลิต ปีงบประมาณ ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
2) เทคโนธานี 
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เทคโนธานี 2.3 การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การวิจัย 

3.1 การตอบโจทยค์วามต้องการของ
ประเทศไทย 4.0 

KPI 8. จ านวนการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

1.5 ผลผลิต ปีงบประมาณ ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
2) เทคโนธานี 
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เทคโนธานี 1.5 การสร้างความสามารถด้านนวตักรรม
และการเป็นผูป้ระกอบการ 

2.3 การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การวิจัย 
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มิติ/ตัวชี้วัด น้้ำหนัก ชนิดของตัวชี้วัด 
รอบปกีำรเก็บ

ข้อมูล 
กำรบนัทึก 

ข้อมูล 
ผู้รับผดิชอบข้อมูล ผู้บันทกึข้อมูล กำรเชื่อมโยงกบัประเดน็ยุทธศำสตร ์

3.1 การตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศไทย 4.0 

3.4 การส่งเสริมการด าเนินงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

KPI 9. รายได้ด้านการบริการวิชาการในลักษณะการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

4 ผลผลิต ปีงบประมาณ ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
2) เทคโนธานี 

เทคโนธานี 2.3 การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 
3.1 การตอบโจทย์ความต้องการของ

ประเทศไทย 4.0 
3.3 การเช่ือมโยงการท างานกับ

ภาคอุตสาหกรรม 
3.4 การส่งเสริมการด าเนินงานอุทยาน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
5.6 การบริหารการเงินที่สมดุลเพื่อ

ความยั่งยืน 
KPI 10. จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4 ผลผลิต ปีงบประมาณ ราย 

ไตรมาส 
1) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
2) เทคโนธานี 

เทคโนธานี 3.2 การเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม 

3.3 การเช่ือมโยงการท างานกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

3.4 การส่งเสริมการด าเนินงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

KPI 11. สัดส่วนอาจารย์ที่ท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

4 ผลผลิต ปีงบประมาณ ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

2) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
3) เทคโนธานี 
4) ส านักวิชา 
5) ส่วนทรัพยากรบุคคล 
6) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เทคโนธานี 3.1 การตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศไทย 4.0 

3.3 การเช่ือมโยงการท างานกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

3.4 การส่งเสริมการด าเนินงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

4. กำรสร้ำงควำมผูกพันกับวัฒนธรรมของภำคตะวันออก 
เฉียงเหนอื (2 ตัวชี้วัด) 

5       

KPI 12. การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ความรู้ท้องถ่ิน 

2.5 ผลผลิต ปีงบประมาณ ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
2) เทคโนธานี 
3) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 

เทคโนธานี 4.1 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

4.2 การสร้างความตระหนักและ 
การทะนุบ ารุงวัฒนธรรมของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

KPI 13. การสร้างความตระหนักและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.5 ผลผลิต ปีงบประมาณ ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
2) เทคโนธานี 
3) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 

เทคโนธานี 4.1 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

4.2 การสร้างความตระหนักและ 
การทะนุบ ารุงวัฒนธรรมของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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มิติ/ตัวชี้วัด น้้ำหนัก ชนิดของตัวชี้วัด 
รอบปกีำรเก็บ

ข้อมูล 
กำรบนัทึก 

ข้อมูล 
ผู้รับผดิชอบข้อมูล ผู้บันทกึข้อมูล กำรเชื่อมโยงกบัประเดน็ยุทธศำสตร ์

5. กำรบริหำรงำนที่น้ำสมัย เป็นธรรม และกำรสร้ำงระบบ
นิเวศแห่งคุณภำพ (6 ตัวชี้วัด) 
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KPI 14.  ระดับความส าเร็จด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 5 กระบวนการ ปีงบประมาณ ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2) ส่วนทรัพยากรบุคคล 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 

5.1 การสร้างมหาวิทยาลัยทีน่ าสมัย 
ด้วยดิจิทัล 

5.4 การพัฒนาพนักงานสนับสนุนที่เป็นเลิศ 
KPI 15.  ระดับความส าเร็จด้านการประเมินและส่งเสริม

ทรัพยากรบุคคล 
4 กระบวนการ ปีงบประมาณ ราย 

ไตรมาส 
1) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2) ส่วนทรัพยากรบุคคล 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 5.1 การสร้างมหาวิทยาลัยที่น าสมัยด้วย
ดิจิทัล 

5.3 การบริหารแบบประสานภารกิจ 
และการจัดการคนที่มี
ความสามารถสูง 

5.4  การพัฒนาพนักงานสนับสนุนที่เป็นเลิศ 
KPI 16 ระดับความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 10       

KPI 16.1   การน าระบบ Project-Based 
Management มาใช้ในการบริหาร 

 

4 กระบวนการ รายเดือนและ
ค านวณสรุปสิ้นปี 

งบประมาณ 

รายเดอืน 
(หลังวันที ่7 
ของเดือน
ถัดไป) 

รองอธิการบดีทุกฝ่าย 
ทุกหน่วยงาน 

ส่วนแผนงาน 5.7 การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 

KPI 16.2   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 

 

3 ผลผลิต ปีการศึกษา ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล 

2) ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 5.7 การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ 

KPI 16.3   การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure 
: SOP) 

 

3 กระบวนการ ปีงบประมาณ ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2) ส่วนสารบรรณและนิติการ 
3) หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส่วนสารบรรณและ 
นิติการ 

5.8 การด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
กฎระเบียบและข้อบังคับ 

KPI 17.  ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิของหน่วย
วิสาหกิจ 

5       

KPI 17.1   ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิ
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 

2 ผลผลิต ปีงบประมาณ 
 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
2) ส่วนการเงินและบัญชี 
3) ส่วนบริหารสินทรัพย ์

ส่วนบริหารสินทรัพย์
และส่วนการเงิน 
และบัญชี 

3.5 การส่งเสริมการด าเนินงาน
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 

5.6 การบริหารการเงินที่สมดุลเพื่อ
ความยั่งยืน 

KPI 17.2   ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิ
ของเทคโนธานี 

 

1 ผลผลิต ปีงบประมาณ 
 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
2) ส่วนการเงินและบัญชี 
3) ส่วนบริหารสินทรัพย ์

ส่วนบริหารสินทรัพย์
และส่วนการเงิน 
และบัญชี 

5.6 การบริหารการเงินที่สมดุลเพื่อ
ความยั่งยนื 

 
KPI 17.3   ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิ

ของฟาร์มมหาวิทยาลัย 
 

1 ผลผลิต ปีงบประมาณ 
 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
2) ส่วนการเงินและบัญชี 
3) ส่วนบริหารสินทรัพย ์

ส่วนบริหารสินทรัพย์
และส่วนการเงิน 
และบัญชี 

5.6 การบริหารการเงินที่สมดุลเพื่อ
ความยั่งยืน 
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มิติ/ตัวชี้วัด น้้ำหนัก ชนิดของตัวชี้วัด 
รอบปกีำรเก็บ

ข้อมูล 
กำรบนัทึก 

ข้อมูล 
ผู้รับผดิชอบข้อมูล ผู้บันทกึข้อมูล กำรเชื่อมโยงกบัประเดน็ยุทธศำสตร ์

KPI 17.4   ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิ 
ของสุรสัมมนาคาร 

 

1 ผลผลิต ปีงบประมาณ 
 

ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
2) ส่วนการเงินและบัญชี 
3) ส่วนบริหารสินทรัพย ์

ส่วนบริหารสินทรัพย์
และส่วนการเงิน 
และบัญชี 

5.6 การบริหารการเงินที่สมดุลเพื่อ
ความยั่งยืน 

 
KPI 18.  การพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่อาศัย (Residential 

University) 
3 กระบวนการ ปีงบประมาณ ราย 

ไตรมาส 
1) รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 
2) ผู้ช่วยอธิการบดีด้านมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
3) ส่วนอาคารสถานที่ 

ส่วนอาคารสถานที่ 1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
5.2 การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว 

KPI 19.  จ านวนศิษย์เก่าที่สามารถติดต่อได้ในระบบ SUT 
Alumni Database 

 

3 ผลผลิต ปีการศึกษา ราย 
ไตรมาส 

1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  

2) ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
3) ส่วนกิจการนักศึกษา 

ส่วนกิจการนักศึกษา 5.5 การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 

หมำยเหตุ 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใช้ SUT Scorecard มี 11 ตัวชี้วัดหลัก (รวมทั้งหมด 38 ตัวชี้วัด) 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้ SUT Scorecard มี 11 ตัวชี้วัดหลัก (รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด) 
3.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้ SUT Scorecard มี 11 ตัวชี้วัดหลัก (รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด) 
4.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้ SUT Scorecard มี 21 ตัวชี้วัด 
5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้ SUT Scorecard มี 20 ตัวชี้วัด 
6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้ SUT Scorecard มี 19 ตัวชี้วัด  

 


