
กรอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561   1/8 

มิติ/ตัวชี้วัด น้ า 
หนัก 

ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบปีการเก็บ
ข้อมูล 

การบันทึก 
ข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล 

การเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์) 
1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  

(3 ตัวชี้วัด) 
25       

KPI 1.  การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 15       
KPI 1.1 การพัฒนาแบบทดสอบ

สมรรถนะนักศึกษา 
  

4 กระบวนการ 
 

ปีการศึกษา 
2562 
 

รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

2) ส่วนกิจการนักศึกษา 

ส่วนกิจการนักศึกษา -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1 : 
การสร้างนักศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

 

KPI 1.2 การพัฒนาหลักสูตรและ
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
นักศึกษา  

4       

KPI 1.2.1   ร้อยละของหลักสูตร
ท่ีมีการพัฒนาให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น 

 
 

2 กระบวนการ ปีการศึกษา  รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาความเป็นสากล 

2) ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
3) สถานส่งเสริมและพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.3 : 
การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ี
เป็นเลิศ 

KPI 1.2.2   การพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะ
นักศึกษา 

 

2 กระบวนการ ปีการศึกษา รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

2) ส่วนกิจการนักศึกษา 

ส่วนกิจการนักศึกษา -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1 : 
การสร้างนักศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

 

KPI 1.3 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา  3.5 ผลผลิต ปีการศึกษา รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาความเป็นสากล 

2) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
3) ศูนย์บริการการศึกษา 
4) ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ศูนย์บริการการศึกษา -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1 : 
การสร้างนักศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

KPI 1.4 จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ  

3.5 ผลผลิต 
 

ปีการศึกษา 
 
 

รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาความเป็นสากล 

2) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
3) สถานพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการส าหรับ
นักศึกษา  

4) ศูนย์บริการการศึกษา 

ศูนย์บริการการศึกษา -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.4 : 
การส่งเสริมสหกิจศึกษาท่ี
เป็นเลิศ 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.5 : 
การสร้างความสามารถด้าน
นวัตกรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

KPI 2. คุณภาพการสอนของอาจารย์ 5 ผลผลิต ปีการศึกษา รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาความเป็นสากล 

2) สถานพัฒนาคณาจารย์ 

สถานพัฒนาคณาจารย์ -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 : 
การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้
ท่ีเป็นเลิศ 
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มิติ/ตัวชี้วัด น้ า 
หนัก 

ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบปีการเก็บ
ข้อมูล 

การบันทึก 
ข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล 

การเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์) 
KPI 3.   ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ 5       

KPI 3.1 ความร่วมมือกับนานาชาติ 3 ผลผลิต ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนาความ
เป็นสากล 

2) ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ศูนย์กิจการนานาชาติ -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.3 : 
การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ี
เป็นเลิศ 

KPI 3.2 นักศึกษาต่างชาติท่ีมาท ากิจกรรม
ระยะยาว 

2 ผลผลิต ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาความเป็น
สากล 

2) ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ศูนย์กิจการนานาชาติ -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.3 : 
การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ี
เป็นเลิศ 

2. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (3 ตัวชี้วัด) 25       
KPI 4. การเพิ่มขึ้นของจ านวนการอ้างอิง 

(Citation) ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลสากล SCOPUS  

10 ผลผลิต ปีปฏิทิน รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
นวัตกรรม และพัฒนา
เทคโนโลยี 

2) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.3 : 
การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ี
เป็นเลิศ 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.1 : 
การสร้างการยอมรับใน
ระดับชาติ และระดับสากล 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.2 : 
การสร้างระบบนิเวศวิจัย 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.3 : 
การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัย 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.4 : 
การพัฒนานักวิจัยท่ีมี
ความสามารถสูง 

KPI 5. จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
สากล SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 
 
  

8 ผลผลิต ปีปฏิทิน รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
นวัตกรรม และพัฒนา
เทคโนโลยี 

2) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.3 : 
การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ี
เป็นเลิศ 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.1 : 
การสร้างการยอมรับใน
ระดับชาติ และระดับสากล 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.2 : 
การสร้างระบบนิเวศวิจัย 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.3 : 
การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัย 
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มิติ/ตัวชี้วัด น้ า 
หนัก 

ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบปีการเก็บ
ข้อมูล 

การบันทึก 
ข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล 

การเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์) 
-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.4 : 

การพัฒนานักวิจัยท่ีมี
ความสามารถสูง 

KPI 6. จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

7 ปัจจัยน าเข้า ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
นวัตกรรม และพัฒนา
เทคโนโลยี 

2) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.3 : 
การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ี
เป็นเลิศ 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.1 : 
การสร้างการยอมรับใน
ระดับชาติ และระดับสากล 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.2 : 
การสร้างระบบนิเวศวิจัย 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.3 : 
การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัย 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.4 : 
การพัฒนานักวิจัยท่ีมี
ความสามารถสูง 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.3 : 
การเชื่อมโยงการท างานกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

3. การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(5 ตัวชี้วัด) 

15       

KPI 7.  จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ี
เกิดขึ้นและมีการขอรับความคุ้มครอง 

1.5 ผลผลิต ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพย์สินและวิสาหกิจ 

2) เทคโนธานี 
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เทคโนธานี -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.3 : 
การเชื่อมโยงการท างานกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1 : 
การตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศไทย 4.0 

KPI 8.  จ านวนการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.5 ผลผลิต ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพย์สินและวิสาหกิจ 

2) เทคโนธานี 
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เทคโนธานี -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.5 : 
การสร้างความสามารถด้าน
นวัตกรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.3 : 
การเชื่อมโยงการท างานกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
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มิติ/ตัวชี้วัด น้ า 
หนัก 

ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบปีการเก็บ
ข้อมูล 

การบันทึก 
ข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล 

การเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์) 
-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1 : 

การตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศไทย 4.0 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.4 :  
การส่งเสริมการด าเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

KPI 9.  รายได้ด้านการบริการวิชาการในลักษณะ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

4 ผลผลิต ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพย์สินและวิสาหกิจ 

2) เทคโนธานี 

เทคโนธานี -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.3 : 
การเชื่อมโยงการท างานกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1 : 
การตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศไทย 4.0 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.3 : 
การเชื่อมโยงการท างานกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.4 : 
การส่งเสริมการด าเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.6 : 
การบริหารการเงินท่ีสมดุล
เพื่อความยั่งยืน 

KPI 10. จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 
 

4 ผลผลิต ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพย์สินและวิสาหกิจ 

2) เทคโนธานี 

เทคโนธานี -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.2 : 
การเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.3 : 
การเชื่อมโยงการท างานกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.4 : 
การส่งเสริมการด าเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
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มิติ/ตัวชี้วัด น้ า 
หนัก 

ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบปีการเก็บ
ข้อมูล 

การบันทึก 
ข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล 

การเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์) 
KPI 11. สัดส่วนอาจารย์ท่ีท าการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

 

4 ผลผลิต ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
นวัตกรรม และพัฒนา
เทคโนโลยี 

2) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพย์สินและวิสาหกิจ 

3) เทคโนธานี 
4) ส านักวิชา 
5) ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 
6) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เทคโนธานี -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1 : 
การตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศไทย 4.0 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.3 : 
การเชื่อมโยงการท างานกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.4 : 
การส่งเสริมการด าเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (2 ตัวชี้วัด) 
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KPI 12. การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อความรู้ท้องถิ่น 

2.5 ผลผลิต ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพย์สินและวิสาหกิจ 

2) เทคโนธานี 
3) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

(อพ.สธ.) 

เทคโนธานี -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.1 : 
การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.2 : 
การสร้างความตระหนักและ
การทะนุบ ารุงวัฒนธรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

KPI 13. การสร้างความตระหนักและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.5 ผลผลิต ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพย์สินและวิสาหกิจ 

2) เทคโนธานี 
3) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

(อพ.สธ.) 

เทคโนธานี -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.1 : 
การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.2 : 
การสร้างความตระหนักและ
การทะนุบ ารุงวัฒนธรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. การบริหารงานท่ีน าสมัย เป็นธรรม และการสร้าง
ระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (7 ตัวชี้วัด) 
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KPI 14.   ระดับความส าเร็จด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคล 

3 กระบวนการ ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

2) ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี -  ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 : 
การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้
ท่ีเป็นเลิศ 
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มิติ/ตัวชี้วัด น้ า 
หนัก 

ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบปีการเก็บ
ข้อมูล 

การบันทึก 
ข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล 

การเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์) 
-  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.1 : 

การสร้างมหาวิทยาลัยที่น า
สมัยด้วยดิจิทัล 

-  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.4 : 
การพัฒนาพนักงานสนับสนุน
ท่ีเป็นเลิศ 

KPI 15.   ระดับความส าเร็จด้านการประเมินและ
ส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 

3 กระบวนการ ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

2) ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี -  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.1 : 
การสร้างมหาวิทยาลัยที่น า
สมัยด้วยดิจิทัล 

-  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.3 : 
การบริหารแบบประสาน
ภารกิจ และการจัดการคนท่ีมี
ความสามารถสูง 

-  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.4 : 
การพัฒนาพนักงานสนับสนุน
ท่ีเป็นเลิศ 

KPI 16.   ระดับความส าเร็จด้านการบริหารจัดการคน
ท่ีมีความสามารถสูง 

3 กระบวนการ ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

2) ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี -  ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 : 
การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้
ท่ีเป็นเลิศ 

-  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.1 : 
การสร้างมหาวิทยาลัยที่น า
สมัยด้วยดิจิทัล 

-  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.3 : 
การบริหารแบบประสาน
ภารกิจ และการจัดการคนท่ีมี
ความสามารถสูง  

KPI 17    ระดับความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพ 
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KPI 17.1   การน าระบบ Project-
based Management  
มาใช้ในการบริหาร 

 

4 กระบวนการ รายเดือนและ
ค านวณสรุปสิ้น
ปีงบประมาณ 

รายเดือน 
(หลังวันท่ี 7 
ของเดือน
ถัดไป) 

รองอธิการบดีทุกฝ่าย 
ทุกหน่วยงาน 

ส่วนแผนงาน - ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.7 :  
การสร้างวัฒนธรรมแห่ง
คุณภาพ 
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มิติ/ตัวชี้วัด น้ า 
หนัก 

ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบปีการเก็บ
ข้อมูล 

การบันทึก 
ข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล 

การเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์) 
KPI 17.2   แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเกณฑ์ EdPEx 

 

3 ผลผลิต ปีการศึกษา  รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนาความ
เป็นสากล 

2) ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

ส่วนส่งเสริม
วิชาการ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.7 :  
การสร้างวัฒนธรรมแห่ง
คุณภาพ 

KPI 17.3   การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure : 
SOP) 

 

3 กระบวนการ ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

2) ส่วนสารบรรณและนิติการ 
3) หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส่วนสารบรรณและ
นิติการ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.8 : การ
ด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ
กฎระเบียบและข้อบังคับ 

KPI 18.   ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิของหน่วย
วิสาหกิจ 
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KPI 18.1   ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิ
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 

2 ผลผลิต ปีงบประมาณ 
 

รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพย์สินและวิสาหกิจ 

2) ส่วนการเงินและบัญชี 
3) ส่วนบริหารสินทรัพย์ 

ส่วนบริหาร
สินทรัพย์และส่วน
การเงินและบัญช ี 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.5 : 
การส่งเสริมการด าเนินงาน
โรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัย 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.6 : 
การบริหารการเงินท่ีสมดุล
เพื่อความยั่งยืน 

 
KPI 18.2   ก าไรจากการด าเนินงาน

สุทธิของเทคโนธานี 
 

1 ผลผลิต ปีงบประมาณ 
 

รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพย์สินและวิสาหกิจ 

2) ส่วนการเงินและบัญชี 
3) ส่วนบริหารสินทรัพย์ 

ส่วนบริหาร
สินทรัพย์และส่วน
การเงินและบัญช ี 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.6 : 
การบริหารการเงินท่ีสมดุล
เพื่อความยั่งยืน 

KPI 18.3   ก าไรจากการด าเนินงาน
สุทธิของฟาร์ม
มหาวิทยาลัย 

 

1 ผลผลิต ปีงบประมาณ 
 

รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพย์สินและวิสาหกิจ 

2) ส่วนการเงินและบัญชี 
3) ส่วนบริหารสินทรัพย์ 

ส่วนบริหาร
สินทรัพย์และส่วน
การเงินและบัญช ี 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.6 : 
การบริหารการเงินท่ีสมดุล
เพื่อความยั่งยืน 

KPI 18.4   ก าไรจากการด าเนินงาน
สุทธิของสุรสัมมนาคาร 

 

1 ผลผลิต ปีงบประมาณ 
 

รายไตรมาส 4) รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพย์สินและวิสาหกิจ 

5) ส่วนการเงินและบัญชี 
6) ส่วนบริหารสินทรัพย์ 

ส่วนบริหาร
สินทรัพย์และส่วน
การเงินและบัญชี 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.6 : 
การบริหารการเงินท่ีสมดุล
เพื่อความยั่งยืน 

KPI 19.   การพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่อาศัย 
(Residential University) 

3 กระบวนการ ปีงบประมาณ รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและบริหารท่ัวไป 

2) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

ส่วนอาคารสถานท่ี -   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.3 : 
การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ี
เป็นเลิศ 

-   ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.2 : 
การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว 
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มิติ/ตัวชี้วัด น้ า 
หนัก 

ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบปีการเก็บ
ข้อมูล 

การบันทึก 
ข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล 

การเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์) 
3) ผู้ช่วยอธิการบดีด้าน

มหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 
4) ส่วนอาคารสถานท่ี 

KPI 20.    การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ด้านศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

3 กระบวนการ ปีการศึกษา รายไตรมาส 1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์  

2) ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

3) ส่วนกิจการนักศึกษา 

ส่วนกิจการ
นักศึกษา 

-  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.5 : 
การสร้างความสัมพันธ์กับ 
ศิษย์เก่า 

รวม 100       
หมายเหตุ 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใช้ SUT Scorecard ม ี11 ตัวชี้วัดหลกั (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 
5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้ SUT Scorecard ม ี20 ตัวชี้วัด โดยได้ทบทวน KPI ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี ้

5.1  KPI จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีม่กีารปรับปรุงรายละเอียด ได้แก่  
- KPI 1.1 การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะนักศกึษา - KPI 10 จ านวนหนว่ยงานภายนอกที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- KPI 1.2.2 การพัฒนากิจกรรมส่งเสรมิสมรรถนะนักศกึษา - KPI 11 สัดส่วนอาจารย์ทีท่ าการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
- KPI 1.3 ทกัษะภาษาอังกฤษของนักศกึษา - KPI 12 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ความรู้ทอ้งถิน่ 
- KPI 1.4  จ านวนหลกัสูตรทีม่ีการจัดการเรียนการสอนทีเ่สรมิสร้างความเป็น

ผู้ประกอบการ 
- KPI 14 ระดับความส าเร็จด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 

- KPI 2 คุณภาพการสอนของอาจารย์ - KPI 15 ระดับความส าเร็จด้านการประเมนิและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 
- KPI 3.1 ความร่วมมือกับนานาชาต ิ - KPI 16 ระดับความส าเร็จด้านการบริหารจดัการคนทีม่ีความสามารถสูง 
- KPI 9  รายได้ด้านการบริการวิชาการในลกัษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยี - KPI 17.1 การน าระบบ Project-based Management มาใช้ในการบริหาร 
 - KPI 17.3 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 

5.2  KPI จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยกเลกิ ได้แก ่
- KPI 1.2.1 การพัฒนาหลกัสูตรทีเ่สรมิสร้างสมรรถนะนกัศึกษา - KPI 16 การน าระบบ Project-based Management มาใช้ในการวางแผนฯ 
- KPI 7  จ านวนงานวจิัย/นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ทีน่ าไปใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์ - KPI 17 รายได้จากสนิทรัพย์มหาวทิยาลัย 
- KPI 8  รายได้จากการน างานวจิัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง - KPI 21 การจัดท าแผนพัฒนาหอพักนกัศึกษา 

5.3  จัดกลุม่ KPI จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้ใน KPI หลักใหม่ โดย KPI จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่จัดกลุ่มไว้ใน KPI หลักใหม่ คือ KPI 17.1 การน าระบบ Project-based Management มาใช้ในการบริหาร และ  
KPI 17.3 การจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) (จดัไว้ใน KPI 17 ระดบัความส าเรจ็ของการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ) และ KPI 3.1 ความรว่มมอืกับนานาชาติ (จดัไว้ใน KPI 3 ภาพลกัษณ์ความเป็นนานาชาต)ิ 

5.4  KPI ทีร่่างขึน้ใหม่ ได้แก่  
- KPI 1.2.1 รอ้ยละของหลกัสูตรทีม่ีการพัฒนาให้มีมาตรฐานสูงขึน้ - KPI 17 ระดับความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ (มี 1 ตัวชีว้ัดย่อยทีร่่างขึน้ใหม่ คือ KPI 17.2 แผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษาตามแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาด้วยเกณฑ์ EdPEx) 
- KPI 7  จ านวนงานวจิัย/นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์ทีเ่กิดขึ้นและมกีารขอรับความคุ้มครอง - KPI 18 ก าไรจากการด าเนนิงานสุทธขิองหน่วยวิสาหกจิ 
- KPI 8  จ านวนการน าผลงานวจิัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง

คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
- KPI 19 การพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่อาศัย (Residential University) 
- KPI 20 การส่งเสริมกิจกรรมนกัศกึษาด้านศษิย์เก่าสัมพันธ์ 

 


