
คู่มือการจัดท าข้อมูล
เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560)

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 1 

 

 

 
 
 
 
 

คู่มือการจัดท าข้อมูล 
เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560) 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 

 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ ก 

 

 
  ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 
พ.ศ. 2559 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้ให้ควำมเห็นชอบโปรแกรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
และกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  (SUT 
Scorecard) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตำมล ำดับนั้น เพ่ือให้หน่วยงำนได้มีเอกสำรอ้ำงอิงส ำหรับใช้
เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำ “คู่มือกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2560)” ขึ้น  

เนื้อหำของคู่มือฉบับนี้ได้แบ่งออกเป็นสี่ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกรอบและขั้นตอน
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบครึ่งปีของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูล
เกี่ยวกับกรอบและขั้นตอนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบปีของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี และส่วนที่ 4 เสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำรใช้ระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนออนไลน์  
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรจัดท ำ
ข้อมูลเพ่ือกำรประเมินผลงำนอันจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีต่อไป 
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หน้ำ ข 

  หน้า 
ค ำน ำ   ก 
สำรบญั   ข 
สำรบัญแผนภำพ   จ 
ส่วนที่ 1 ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  1 
 1.1  หลักกำรและเหตผุล  1 
 1.2  วัตถุประสงค ์  1 
 1.3  กรอบควำมคิดในกำรด ำเนินกำร  2 
 1.4  ขอบเขตกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน   3 
 1.5  ขั้นตอนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน   4 
 1.6  ข้อมูลที่มหำวิทยำลัยจดัให้คณะกรรมกำร   5 
 1.7  สิ่งที่คำดหวัง   5 
 1.8  ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำร   5 
 1.9  กำรรำยงำนผลกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน   5 
 1.10 โปรแกรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มทส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   6 
 1.11 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผูเ้กี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน   6 
 1.12 กรอบเวลำกำรประเมิน   7 
ส่วนที่ 2 กรอบและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบคร่ึงปีของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี  
8 

 2.1  กรอบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบครึ่งปี  8 
  2.1.1  กำรประเมินดำ้นกำรพัฒนำองค์กร  8 
  2.1.2  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี  8 
 2.2  ขั้นตอนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบครึ่งปี  9 
ส่วนที่ 3 กรอบและขัน้ตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานในรอบปีของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
12 

 3.1  กรอบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบป ี  12 
  3.1.1  กำรประเมินดำ้นกำรพัฒนำองค์กร  12 
  3.1.2  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี  12 
  3.1.3  กำรประเมินผลงำนประจ ำปีงบประมำณ  13 
 1) สรุปตัวช้ีวัดตำมกรอบกำรประเมิน ตัวช้ีวัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำน

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560   

 
 

13 
 2) ข้อมูลรำยละเอียดตัวช้ีวัดจ ำแนกตำมมิติ 5 มิติ   16 
 มิตกิารจัดการศึกษา  16 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 คุณวุฒิ/กำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์  16 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.1 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก  16 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.2 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 

ศำสตรำจำรย์ ต่ออำจำรย์ทั้งหมด  
 

17 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์

ต่ออำจำรย์ทั้งหมด  
 

18 
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หน้ำ ค 

   หน้า 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 คุณภำพนักศึกษำ/บัณฑิต  19 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่2.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ

อิสระภำยใน 1 ปี  
 

19 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่2.2 เงินเดือนแรกเริ่มของบณัฑติระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำภำยใน 1 ป ี  20 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่  2.3 ควำมพึงพอใจของผู้จ้ำงงำน (นำยจ้ำง/ผู้บังคับบัญชำ/อำจำรย์ที่

ปรึกษำ (กรณีศึกษำต่อ))  
 

21 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 คุณภำพกระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน  22 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่3.1 กำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร  22 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่3.2 กำรส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษำ  24 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่3.3 จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ  26 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่3.4 อำจำรย์ชำวต่ำงชำติต่ออำจำรย์ทั้งหมด  27 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่3.5 จ ำนวนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่มีกำรลงนำม และมีกำร

ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง  
 

28 
 มิติการวิจัย  29 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 จ ำนวนเงินสนับสนุนกำรท ำวิจัยต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ  29 
  ตัวช้ีวัดที่ 5 จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในฐำนขอ้มูลสำกล SCOPUS ต่อจ ำนวน

อำจำรย์ประจ ำ  
 

30 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 กำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนกำรอ้ำงอิง (Citation) ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ใน

ฐำนข้อมูลสำกล  
 

31 
 มิติการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ  32 
  ตัวช้ีวัดที่ 7 สมรรถนะกำรปรับแปลง ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลย ี  32 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่7.1 จ ำนวนงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่น ำไปใช้ประโยชน์เชิง

พำณิชย์  
 

32 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่7.2 รำยได้จำกกำรน ำงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่น ำไปใช้

ประโยชนไ์ด้จริง  
 

33 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่7.3 หน่วยงำนภำยนอกท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดงำนวิจัยและนวตักรรม  34 
  ตัวช้ีวัดที่ 8 สมรรถนะกำรบริกำรวิชำกำร  35 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่8.1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  35 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่8.2 จ ำนวนครั้งกำรให้บริกำรวิชำกำรต่อคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัย  36 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่8.3 จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับกำรบริกำรวิชำกำร  37 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่8.4 กำรด ำเนินงำนด้ำนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับองค์กรชุมชน  38 
 มิติการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  40 
  ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศลิปวัฒนธรรม  40 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.1 จ ำนวนกิจกรรมด้ำนศลิปวัฒนธรรมที่ด ำเนินกำรร่วมกับชุมชน 

ท้องถิ่น ระดับชำติ หรือนำนำชำต ิ  
 

40 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.2 จ ำนวนผลงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม  41 
 มิติการบริหารจัดการ  43 
  ตัวช้ีวัดที่ 10 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร  43 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 ขีดควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองทำงด้ำนงบประมำณ  43 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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หน้ำ ง 

   หน้า 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 ประสิทธิภำพกำรจดักำรด้ำนกำรเงินและบัญช ี  44 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.3 ประสิทธิภำพของระบบพัสดุ  46 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.4 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรบุคคล  47 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.5 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรระบบรวมบริกำร ประสำนภำรกิจ  49 
  ตัวช้ีวัดที ่11 ประสิทธิภำพระบบกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร  50 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่11.1 ประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง  50 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 11.2 ประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร  52 
 3.2  ขั้นตอนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบป ี   53 
ส่วนที่ 4 ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน ์   56 
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1.1 หลักการและเหตุผล 
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เป็นมหำวิทยำลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่มีฐำนะเป็นมหำวิทยำลัย
ในก ำกับของรัฐ เป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรได้โดยอิสระ สำมำรถพัฒนำ
ระบบบริหำรและกำรจัดกำรที่เป็นของตนเอง มีควำมคล่องตัว มีเสรีภำพทำงวิชำกำร และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของสภำมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ. 2533 
  เพื่อให้สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีสำมำรถท ำหน้ำที่ก ำหนดและก ำกับนโยบำย ดูแลกำรบริหำร
จัดกำรของมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับควำมเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหำวิทยำลัย สภำมหำวิทยำลัยจึงเห็นสมควรให้มีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำน (Audit) ของมหำวิทยำลัยและของอธิกำรบดี โดยกำรประเมินยึดหลักธรรมำภิบำลหรือหลักกำร
บริหำรและกำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) และอัตตำภิบำล (Self-Governance) ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
สภำมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ. 2533 
  อนึ่ง ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลงำน และกำร
ตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2551 หมวด 1 ข้อ 6 ระบุว่ำ “กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลงำน และกำรตรวจสอบ
ภำยในเป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรที่ส ำคัญยิ่ง มหำวิทยำลัยจึงต้องกำรจัดให้มีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงำนที่ดี และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพมำช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 
เพื่อมุ่งเสริมสร้ำงองค์กรของมหำวิทยำลัยให้มีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีระบบกำรประเมินและ
บริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตำมหลักธรรมำภิบำล อันจะเอ้ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์แห่งกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัย โดยกำรเสนอข้อตรวจพบอันประกอบด้วย ข้อมูล
ที่เป็นอยู่จริง ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำ สำเหตุ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะที่สร้ำงสรรค์อย่ำงเป็นอิสระและเป็น
กลำงอย่ำงเพียงพอต่อสภำมหำวิทยำลัย ผู้บริหำร และพนักงำน” หมวด 3 ข้อ 12(1) ให้คณะกรรมกำรติดตำมฯ ติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรร่วมกับอธิกำรบดีปรึกษำหำรือก ำหนด
ขอบเขต วิธีกำร ระยะเวลำ และรำยละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมกำรเสนอแผนและผลกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อให้ควำมเห็นชอบเป็นประจ ำทุกปี และหมวด 7 ข้อ 17(1) ให้
คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนรำยครึ่งปีเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยปีละ 2 ครั้ง เป็นลำยลักษณ์อักษรในเดือน
พฤษภำคม และเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี 
 
1.2 วัตถุประสงค ์
  กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
(1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อช่วยให้สภำมหำวิทยำลัยมีข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินในกำรท ำหน้ำที่ก ำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้มหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำอย่ำงทันกำร
และต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมในภำรกิจต่ำงๆ และสำมำรถบรรลุควำมเป็นเลิศตำมปณิธำนของมหำวิทยำลัย 
ส ำหรับวัตถุประสงค์เฉพำะมีดังนี้ 
  1) เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตำมมติ/
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน 
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย และข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมำณ 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 2 

พ.ศ. 2560 ตลอดจนข้อมูลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี และกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
  2) เพื่อประเมินสัมฤทธิผลของกำรปฏิบัติงำนซึ่งสะท้อนควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2560) ในสองประเด็น คือ กำรประเมิน
สัมฤทธิผลตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และกำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
(SUT Scorecard) ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติกำรจัดกำรศึกษำ 2) มิติกำรวิจัยและนวัตกรรม 3) มิติกำรปรับแปลง 
ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี และกำรบริกำรวิชำกำร 4) มิติกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) มิติกำร
บริหำรจัดกำร 
 
1.3 กรอบความคิดในการด าเนินการ 

ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ได้ใช้กรอบ
ควำมคิดในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1) กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีและของอธิกำรบดี 
เป็นกำรด ำเนินงำนในลักษณะ PMA (Performance and Management Audit) คือ กำรตรวจสอบ และประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัดกำร ด้วยวิธีกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
และเชิงเป็นมิตรมิใช่กำรจ้องจับผิด (Positive Mental Attitude – Friendly Audit) 
  2) กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน เน้นกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
เพื่อกำรปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ
มหำวิทยำลัยโดยใช้กระบวนกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม และมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นอย่ำงกว้ำงขวำงจำกผู้มีส่วน
สัมพันธ์เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
  3) กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้น ำกรอบ
กำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) มำใช้ในกำร
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย โดยพิจำรณำประเมินใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติกำรจัดกำรศึกษำ 2) มิติกำรวิจัยและ
นวัตกรรม 3) มิติกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี และกำรบริกำรวิชำกำร 4) มิติกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) มิติกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งก ำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ที่สะท้อน
พันธกิจของมหำวิทยำลัย และเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัย 
  4) กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ได้พิจำรณำตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งประกอบด้วย  
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) 
หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) หลักควำมโปร่งใส (Transparency) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) 
หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักควำมเสมอภำค (Equity) และ
หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) 
  5) กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน เน้นกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำน (Performance) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและคุณภำพกำรบริหำรของผู้บริหำร (Management Quality) 
  6) กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนด้ำนกำรเงิน (Financial Audit) คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนท ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรรับข้อมูลจำกผู้ตรวจสอบภำยนอก (Public Auditor or 
External Auditor) คือ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน และจำกผู้ตรวจสอบภำยใน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ท ำหน้ำที่เป็นกลไกให้กับสภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำรในลักษณะที่ให้ข้อมูลส่ง
สัญญำณเตือนล่วงหน้ำหำกพบกรณีที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขเป็นกำรด่วน 
  7) กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ได้รับควำม
ร่วมมือจำกฝ่ำยบริหำรในกำรให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง   
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1.4 ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  เนื่องจำกมหำวิทยำลัยได้รับเงินอุดหนุนจำกงบประมำณแผ่นดินเป็นรำยได้หลัก กำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนจึงใช้ปีงบประมำณเป็นปีกำรประเมินผลงำน โดยท ำกำรประเมินและรำยงำนผลกำรประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
คือ กลำงปีและสิ้นปีงบประมำณ (31 มีนำคม และ 30 กันยำยนของทุกปี) โดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำน ท ำกำรรวบรวมข้อมูลจำกรำยงำนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ
สภำมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรประจ ำสภำมหำวิทยำลัย รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดีตำมวิสัยทัศน์ นโยบำย 
และแนวทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ตลอดจนข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด 
และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อ
สภำมหำวิทยำลัยทุกหกเดือน ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ก ำหนดขอบเขตกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนไว้สำมด้ำน คือ 
  1) กำรประเมินด้ำนกำรพัฒนำองค์กร โดยกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยตำมมติ/
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน 
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย และข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินผลงำนในรอบครึ่งแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตลอดจนข้อมูล
กำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดีตำมวิสัยทัศน์ นโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ตำมที่ได้
แถลงไว้ต่อสภำมหำวิทยำลัย และข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำร
รำยงำนสถำนะของกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้     
    ระดับ 5 (5 คะแนน) ได้ผลงำนเชิงประจักษ์บรรลุตำมวัตถุประสงค์      
    ระดับ 4 (4 คะแนน) มีผลงำนบำงส่วน 
    ระดับ 3 (3 คะแนน) เร่ิมด ำเนินกำรในกรอบเวลำและวิธีกำรที่ก ำหนด 
    ระดับ 2 (2 คะแนน) มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย กรอบเวลำ และวิธีกำรที่ชดัเจน     
    ระดับ 1 (1 คะแนน) รับทรำบแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรใดๆ     
  2) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดหลักตำมแผนงำนที่ระบุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
   ในกำรติดตำมและประเมินผลงำน จะเน้นพิจำรณำควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดหลักที่
ระบุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยจะพิจำรณำเชื่อมโยงกับกำรประเมินด้ำนกำรพัฒนำ
องค์กร ซึ่งมหำวิทยำลัยได้จัดเตรียมข้อมูลและกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดหลักตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพื่อให้
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน ศึกษำวิเครำะห์และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  โดยก ำหนด
เป้ำหมำยกำรบรรลุผลตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
  3) กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) เป็นกำรพิจำรณำใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติกำรจัดกำรศึกษำ 2) มิติกำร
วิจัยและนวัตกรรม 3) มิติกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี และกำรบริกำรวิชำกำร 4) มิติกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) มิติกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งกำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยตำมกรอบกำรประเมิน 
ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี(SUT Scorecard) เป็นกำรประเมินในระดับ
มหำวิทยำลัย ที่เน้นกำรก ำหนดตัวชี้วัดเพื่อสร้ำงควำมท้ำทำยในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเพื่อน ำไปสู่วิสัยทัศน์ที่
ก ำหนดไว้ โดยก ำหนดระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ และในกำรก ำหนดค่ำกลำงที่ระดับคะแนน 3 ให้ใช้ค่ำเฉลี่ย
ผลงำนในรอบ 3 ปี หรือ 5 ปีที่ผ่ำนมำ หรือใช้ค่ำคะแนนที่ได้รับระดับสูงสุด (ระดับ 5)  ของปีที่ผ่ำนมำเป็นข้อมูล
พื้นฐำน ส ำหรับควำมหมำยของค่ำระดับเกณฑ์ชี้วัดและระดับผลประเมินทั้ง 5 ระดับ มีดังนี้ 
   ควำมหมำยของค่ำระดับตำมเกณฑ์ชี้วัด 
    ระดับ 5 ด ำเนินกำรได้จนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่ำชัดเจน 
    ระดับ 4 ด ำเนินกำรได้สูงกว่ำเป้ำหมำยอย่ำงเห็นได้ชัด 
    ระดับ 3 ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย 
    ระดับ 2 ด ำเนินกำรบ้ำงแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
    ระดับ 1 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร เพิ่งเริ่มด ำเนินกำร ผลส ำเร็จต่ ำกว่ำเป้ำหมำยมำก    
   ระดับผลประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมำณ โดยคะแนนกำรประเมินผลงำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) 
พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด น้ ำหนักและเกณฑ์กำรประเมิน ท ำกำรค ำนวณ โดยเฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนัก 
     ถ้ำได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 5  แสดงว่ำมีผลกำรด ำเนนิงำนสูงกว่ำเปำ้หมำยมำก 
    ถ้ำได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 4  แสดงว่ำมีผลกำรด ำเนนิงำนสูงกว่ำเปำ้หมำย 
    ถ้ำได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 3  แสดงว่ำมีผลกำรด ำเนนิงำนตำมเป้ำหมำย 
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ข้ันท่ี 1 

ข้ันท่ี 2 

ข้ันท่ี 3 
ข้ันท่ี 4 

ข้ันท่ี 5 

ข้ันท่ี 6 

ขั้นท่ี 7 

    ถ้ำได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 2  แสดงว่ำมีผลกำรด ำเนนิงำนต่ ำกว่ำเปำ้หมำย 
    ถ้ำได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ  1  แสดงว่ำมีผลกำรด ำเนนิงำนต่ ำกว่ำเปำ้หมำยมำก     

1.5 ขั้นตอนการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยและของอธิกำรบดี ประกอบด้วยกระบวนกำร 
7 ขั้นตอน ตำมแผนภำพที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 

1) คณะกรรมกำรติดตำมฯ ปรึกษำหำรือกับคณะผู้บริหำรเพื่อก ำหนดเป้ำหมำยของกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลงำน และเกณฑ์กำรประเมินผล ตลอดจนโปรแกรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน    
ในระยะคร่ึงปีงบประมำณและสิ้นปีงบประมำณ 

2) คณะกรรมกำรติดตำมฯ จัดท ำสรุปข้อหำรือเกี่ยวกับโปรแกรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 
พร้อมทั้งน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบและแจ้งให้คณะผู้บริหำรทรำบ 

3) คณะกรรมกำรติดตำมฯ จัดท ำกรอบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนพร้อมแผนกำร
ด ำเนินงำน โดยปรึกษำหำรือกับคณะผู้บริหำร จำกนั้นฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรเพื่อจัดเตรียม
ข้อมูลตำมกรอบกำรติดตำมฯ ดังกล่ำว และประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับหน่วยงำนเพื่อจัดเตรียมข้อมูล เพื่อส่งให้
คณะกรรมกำรติดตำมฯ ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

4) คณะกรรมกำรติดตำมฯ วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยกร่ำง
รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน โดยคณะผู้บริหำรประชุมร่วมกับฝ่ำยเลขำนุกำรเพื่อสอบทำน
ร่ำงรำยงำนก่อนเสนอคณะกรรมกำรติดตำมฯ พิจำรณำ 

5) คณะกรรมกำรติดตำมฯ พิจำรณำร่ำงรำยงำนผลกำรประเมิน 
6) คณะกรรมกำรติดตำมฯ หำรือและรับฟังควำมเห็นจำกคณะผู้บริหำรเกี่ยวกับร่ำงรำยงำนผลกำร

ประเมิน เพื่อปรับปรุงรำยงำนให้มีควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้องมำกที่สุด  
7) คณะกรรมกำรติดตำมฯ จัดท ำรำยงำนขั้นสุดท้ำยเสนอนำยกสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำเสนอ

สภำมหำวิทยำลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1  : ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

จัดท ารายงาน
เพื่อเสนอ

สภามหาวิทยาลัย

ก าหนด แผน
เป้าหมาย หัวข้อ
ประเมินร่วมกับ
คณะผู้บริหาร

เสนอ
สภามหาวิทยาลัย

เพื่อให้ความ
เห็นชอบ

ฝ่ายเลขาฯ หารือกับ
คณะผู้บริหารและ

ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
กับหน่วยงานเพื่อ
จัดเตรียมข้อมูล

ฝ่ายเลขาฯ ร่วมกับ
คณะผู้บริหาร

สอบทาน (ร่าง) 
รายงาน

คณะกรรมการฯ
พิจารณา

(ร่าง) รายงาน

คณะกรรมการฯ
กับคณะผู้บริหาร
ร่วมสอบทาน 
(ร่าง) รายงาน



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 5 

1.6 ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดให้คณะกรรมการ 
  1) รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย และรำยงำนกำรด ำเนินงำนจำกกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
  2) ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี  
  3) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 ทีไ่ด้รับอนุมัตจิำกสภำมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
  4) ข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดหลักของแต่ละแผนงำนที่ระบุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 
  5) ข้อมูลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  6) ข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติกำรจัดกำรศึกษำ 2) มิติกำรวิจัยและนวัตกรรม 3) มิติกำร
ปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี และกำรบริกำรวิชำกำร 4) มิติกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
5) มิติกำรบริหำรจัดกำร 
 
1.7 สิ่งที่คาดหวัง 
  1) สภำมหำวิทยำลัยสำมำรถก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลยัได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ   
  2) สร้ำงวัฒนธรรมในกำรตรวจสอบ และประเมินผลงำนที่โปร่งใส 
  3) มหำวิทยำลยัมีแนวทำงปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำน 
  4) มหำวิทยำลยัมีกำรด ำเนนิงำนและปรับปรุงงำนอย่ำงทันกำรและต่อเนื่อง 
 
1.8 ข้อจ ากัดในการด าเนินการ 
  ด้วยวัตถุประสงค์หลักของกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนประจ ำปีที่ต้องกำร
น ำผลไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงทันกำรและต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยจึงควรได้รับทรำบผลกำร
ประเมินโดยเร็วที่สุดหลังสิ้นสุดกำรประเมินแต่ละครั้ง และผลกำรประเมินจะแม่นตรงต้องอำศัยข้อมูลที่สมบูรณ์
และถูกต้องที่สุด แต่ด้วยข้อจ ำกัดในเรื่องของเวลำท ำให้ข้อมูลที่ได้รับยังมีควำมไม่สมบูรณ์อยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งย่อมท ำ
ให้ผลกำรประเมนิอำจไม่สะท้อนผลงำนของมหำวิทยำลัยอย่ำงแท้จริงทั้งหมด 
 
1.9 การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  กำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยและของอธิกำรบดี เป็นไป
เพื่อมุ่งให้เกิดกำรพัฒนำและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
จะแจ้งผลกำรประเมินในรูปบทวิเครำะห์เชิงคุณภำพประกอบผลประเมินเชิงปริมำณ รวมทั้งข้อสังเกตและ
ข้อแนะน ำในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัดกำรเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยทุกหกเดือน (ภำยในวันที่ 
15 พฤษภำคม) และทุกปี (ภำยในวันที่ 15 พฤศจิกำยน) กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนใน 6 เดือนแรก 
เน้นกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมปณิธำนของมหำวิทยำลัยและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ
มหำวิทยำลัย โดยเสนอรำยงำนในลักษณะกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ (Progress Report) ส่วนใน 6 เดือนหลัง 
เน้นกำรก ำกับติดตำมและประเมินควำมส ำเร็จตำมปณิธำนของมหำวิทยำลัยและเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีของมหำวิทยำลัย โดยเสนอรำยงำนสรุปกำรประเมินผลงำน (Evaluation Report) ทั้งปี 
  ทั้งนี้ หน่วยงำนสำมำรถน ำรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์
และกลไกกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย และน ำสำรสนเทศจำกกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
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1.10 โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560) 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560) 
1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร  1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร  

1.1 พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/    
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี  คณะกรรมกำรกำรเงินและ
ทรัพย์สิน  คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล  
คณะกรรมกำรติ ดตำม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลงำน และคณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย 

 1.1.1 โครงกำรระยะยำว  
 1.1.2 เร่ืองเชิงนโยบำย  

1.1.3 มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1.1 พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/    
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี  คณะกรรมกำรกำรเงินและ
ทรัพย์สิน  คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล  
คณะกรรมกำรติ ดตำม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลงำน และคณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย 

 1.1.1 โครงกำรระยะยำว  
 1.1.2 เร่ืองเชิงนโยบำย  

1.1.3 มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1.2 พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี
  ตำมวิสัยทัศน์ นโยบำย และแนวทำงกำร    
  บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ตำมที่
  สภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ  

 1.2 พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี
  ตำมวิสัยทัศน์ นโยบำย และแนวทำงกำร    
  บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ตำมที่
  สภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ  

 1.3 พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

2. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยกำรประเมินตัวชี้วัดหลักตำมแผนงำน
ของมหำวิทยำลัยที่ระบุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560   

2. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี โดยกำรประเมินตัวชี้วัดหลักตำมแผนงำน
ของมหำวิทยำลัยที่ระบุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560   

 3. การประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประเมินตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์
กำรประเมินผลงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
(SUT Scorecard) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติกำรจัดกำรศึกษำ 2) มิติกำร
วิจัย 3) มิติกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำ
เทคโนโลยี และกำรบริกำรวิชำกำร 4) มิติกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) มิติกำรบริหำร
จัดกำร  

 

1.11 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
  คณะกรรมกำรฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรทุกระดับ เพื่อร่วมสอบทำน (ร่ำง) รำยงำนฯ 
และรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดท ำรำยงำนให้มีควำมถูกต้องและสมบูรณ์ตำม
กรอบเวลำกำรประเมินซึ่งปรำกฏรำยละเอียดในแผนภาพที่ 2  
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1.12 กรอบเวลาการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2  :  กรอบเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560) 

การติดตามฯ 
ในรอบครึ่งแรก 

การติดตามฯ 
ในรอบสิ้นปี 

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ จัดท ำร่ำงโปรแกรมกำรติดตำมและประเมินผลงำน ส.ค. 2559 ส.ค. 2559 

ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ ประชุมหำรือร่วมกับอธิการบด ี
และคณะผู้บริหาร เพื่อพจิำรณำร่ำงโปรแกรมฯ และกรอบ SUT Scorecard 

พ. 26 ต.ค. 2559/
พฤ. 29 ธ.ค. 2559/ 
จ. 16 ม.ค. 2560 

คณะกรรมกำรติดตำมฯ พิจำรณำร่ำงโปรแกรมกำรติดตำมและประเมนิผลงำน/พิจำรณำ
กรอบ SUT Scorecard 

ส. 20 ส.ค. 2559 ส. 5 พ.ย. 2559/ 
ส. 28 ม.ค. 2560 

คณะกรรมกำรติดตำมฯ ประชมุหำรอืร่วมกบัอธิการบดีและคณะผู้บริหาร  
พิจำรณำร่ำงโปรแกรมกำรตดิตำมและประเมินผลงำน/พิจำรณำกรอบ SUT Scorecard 

 

ส. 12 พ.ย. 2559/ 
……………………….. 

ส. 10 ก.ย. 2559 

ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ จัดท ำร่ำงโปรแกรมกำรติดตำม 
และประเมินผลงำน/กรอบ SUT Scorecard เสนอสภามหาวิทยาลัย 

ส. 24 ก.ย. 2559 ส. 26 พ.ย. 2559/ 
ส. 25 ก.พ. 2560 

ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ ประชุมหำรือร่วมกับอธิการบด ี
และคณะผู้บริหาร เพื่อจัดเตรียมขอ้มูล พฤ. 31 ส.ค. 2560 ศ. 10 มี.ค. 2560 

ฝ่ำยเลขำนกุำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับหนว่ยงาน 

มหำวิทยำลัยจัดเตรียมขอ้มูลเพื่อส่งให้ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ ก.ย. – พ. 4 ต.ค. 2560 
(ภายใน พ. 4 ต.ค. 2560) 

มี.ค. – อ. 4 เม.ย. 2560 
(ภายใน อ. 4 เม.ย. 2560) 

ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ ตรวจสอบ วเิครำะห์/สังเครำะห์ 
และจัดท ำร่ำงรำยงำนกำรตดิตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 

พ. 5 - ศ. 14 เม.ย. 2560 พฤ. 5 – ศ. 13 ต.ค. 2560 

ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ ประชุมหำรือร่วมกับอธิการบด ี
และคณะผู้บริหาร เพื่อสอบทำนร่ำงรำยงำนฯ พฤ. 19 ต.ค. 2560 อ. 25 เม.ย. 2560 

คณะกรรมกำรติดตำมฯ พิจำรณำร่ำงรำยงำนฯ ส. 6 พ.ค. 2560 ส. 4 พ.ย. 2560 

คณะกรรมกำรติดตำมฯ ประชมุหำรอืร่วมกบัอธิการบดีและคณะผู้บริหาร 
เพื่อรับฟังควำมเห็นและตรวจสอบควำมถกูต้องควำมสมบูรณข์องรำยงำน 

ส. 11 พ.ย. 2560 ส. 13 พ.ค. 2560 

ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ จัดท ำรำยงำนฯ เสนอสภามหาวิทยาลยั ภายใน จ. 15 พ.ค. 2560 ภายใน อ. 14 พ.ย. 2560 

พฤ. 16 มี.ค. 2560 

ส.ค. 2559 
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ส่วนที่ 2 
กรอบและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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2.1 กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบคร่ึงปี 
  กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบครึ่งแรกของปมีี 2 ส่วนคือ กำรประเมินด้ำนกำรพัฒนำองคก์ร 
และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยในรอบครึ่งแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ด ำเนินกำรติดตำมใน 2 ส่วน ดังนี้ 
  2.1. 1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย 

 1) ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี และคณะกรรมกำรประจ ำสภำมหำวิทยำลัย ได้แก่ คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ดังนี้ 

ก. โครงกำรระยะยำว 
ข. เร่ืองเชิงนโยบำย 
ค. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดยหำข้อสรุปของกำร

ด ำเนินงำนในแต่ละประเด็น ซึ่งจัดข้อสรุปเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 5 (5 คะแนน) ได้ผลงำนเชิงประจักษ์บรรลุตำมวัตถุประสงค์     
ระดับ 4 (4 คะแนน) มีผลงำนบำงส่วน 
ระดับ 3 (3 คะแนน) เร่ิมด ำเนินกำรในกรอบเวลำและวิธีกำรที่ก ำหนด 
ระดับ 2 (2 คะแนน) มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย กรอบเวลำ และวิธีกำรที่ชดัเจน    
ระดับ 1 (1 คะแนน) รับทรำบแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรใดๆ  

 2) ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดีตำมวิสัยทัศน์ นโยบำย และแนวทำงกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (มทส.) ตำมผลอันเป็นรูปธรรมที่คำดหวังจะเกิดขึ้นกับ มทส. เมื่อครบวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่ง  ทั้งนี้ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดีโดยกำรวิเครำะห์ข้อมูล รำยละเอียดผลกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรคที่พบในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน ตลอดจนวิธีแก้ไขและ/หรือข้อเสนอแนะเพื่อกำรแก้ไข 
และทิศทำง/แนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่อไปตำมวิสัยทัศน์ นโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
    คณะกรรมกำรจะพิจำรณำข้อสรุป เพื่อจัดท ำข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง/พัฒนำให้แก่
คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยต่อไป 
  2.1.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดหลักตำมแผนงำนที่ระบุ
ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ในกำรติดตำมและประเมินผลงำนจะเน้นพิจำรณำควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยจะพิจำรณำเชื่อมโยงกับกำรประเมินด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 
ซึ่งมหำวิทยำลัยได้จัดเตรียมข้อมูลและกำรด ำเนินงำนของแต่ละงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพื่อให้
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน ศึกษำวิเครำะห์และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ของ
มหำวิทยำลัย และหำข้อสรุปของกำรด ำเนินงำนของแต่ละตัวชี้วัด โดยจัดข้อสรุปกำรด ำเนินงำนเป็นกลุ่ม เช่น 
ตัวชี้วัดที่ด ำเนินงำนได้ผลงำนมำกกว่ำเป้ำหมำย (มำกกว่ำร้อยละ 100) ตัวชี้วัดที่ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยแล้ว 
(ร้อยละ 100) ตัวชี้วัดที่ด ำเนินงำนแล้วได้ผลงำนร้อยละ 85-99 ตัวชี้วัดที่ด ำเนินงำนแล้วได้ผลงำนร้อยละ 50-84 
ตัวชี้วัดที่ด ำเนินงำนแล้วได้ผลงำนน้อยกว่ำร้อยละ 50 และตัวชี้วัดที่ ยังไม่ด ำเนินงำนหรือไม่รำยงำนผล เป็นต้น 
รวมทั้งกำรวิเครำะห์เพื่อจัดกลุ่มประเด็นปัญหำอุปสรรค กำรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะผู้บริหำร
พิจำรณำใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
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รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลยั 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

2.2 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบคร่ึงปี 
  กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในครึ่งแรกของปี เน้นกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรของมหำวิทยำลัย โดยเสนอรำยงำนในลักษณะกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ ส ำหรับกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในครึ่งปีหลัง เน้นกำรก ำกับติดตำมและประเมินควำมส ำเร็จตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยและตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัย โดยเสนอรำยงำนสรุปกำรประเมินผลงำนทั้งปี 
รำยละเอียดและขั้นตอนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบคร่ึงปีสรุปดังแผนภำพที่ 3 
 

Input Process Output 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 3 :  ผังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี 

 
 
 
 

จัดท ำ “ร่ำง” แผนและกรอบกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลงำนในรอบครึ่งปี 

หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

แก้ไข (ถ้ำมี) 

น ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำมฯ  
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ  
ตำมมติคณะกรรมกำรติดตำมฯ (ถ้ำมี) 

 

น ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำมฯ และคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย (ประชุมหำรือ) 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรติดตำมฯ 
และคณะผู้บริหำร (ถำ้มี) 

 

-  แผนพัฒนำ มทส. 
-  แผนปฏิบัตกิำร 
-  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร

ระยะยำว เร่ืองเชิงนโยบำย 
และผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ 

   คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
-  ผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี 
-  กรอบเวลำ 
                ฯลฯ 

A 
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แก้ไข (ถ้ำมี) 

อธิกำรบดี/รองอธิกำรบด ี
 
 

รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลยั 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

แก้ไข (ถ้ำมี) 

Input Process Output 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 3 : ผังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี (ต่อ) 

รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ และจัดท ำ  
“ร่ำง” รำยงำนกำรติดตำมฯ ครึ่งปี 

หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

จัดท ำหนังสือขอขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนครึ่งปี  
และเอกสำรประกอบ 

หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ  
ประชุมหำรือร่วมกับคณะผู้บริหำร 
เพื่อสอบทำนขอ้มูลในร่ำงรำยงำน 

 

“ร่ำง” รำยงำนกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 

ในรอบครึ่งปี 

รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลยั 
พิจำรณำ/ลงนำม 

น ำเสนอสภำมหำวิทยำลยั 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

ปรับ/แก้ไข ตำมมตภิำมหำวิทยำลยั (ถำ้มี) 
 

แผนและกรอบกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 
ในรอบครึ่งปี 

ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ประชุมร่วมกับคณะผูบ้ริหำร 
ในกำรจัดเตรียมข้อมูลตำมแผนและกรอบกำรติดตำมฯ 

- ประเด็นกำรด ำเนินงำนตำม 
มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะใน
โครงกำรระยะยำว เรื่องเชิง
นโยบำย และอื่นๆ ของ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  

- ประเด็นกำรด ำเนินงำนของ 
 อธิกำรบดี 
- ประเด็นกำรด ำเนินงำนตำม 
 ตัวชี้วัดทีร่ะบใุนแผนปฏิบัตกิำร 
     ฯลฯ 

A 

ปรับ/แก้ไข (ถำ้มี) 
 

น ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำมฯ 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

B 

ส่งหนังสือ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 

ข้อมูลจำกหน่วยงำน 
- ผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะใน
โครงกำรระยะยำว เร่ืองเชิง
นโยบำย และอื่นๆ ของ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  

- ผลกำรด ำเนินงำนของ
อธิกำรบดี 

- ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชีว้ัดที่
ระบุในแผนปฏิบัติกำร 

     ฯลฯ 
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แก้ไข (ถ้ำมี) 

รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลัย 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลัย 
พิจำรณำ/ลงนำม 

แก้ไข (ถ้ำมี) 

Input Process Output 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3 : ผังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบคร่ึงปี (ต่อ) 

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรติดตำมฯ และ
คณะผู้บริหำร (ถ้ำมี) 

 

น ำเสนอสภำมหำวิทยำลยั 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ ตำมมติสภำมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) และ
จัดท ำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำน 

ในรอบครึ่งปี 

น ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำมฯ และคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย (ประชุมหำรือ)  
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

B 

น ำเสนอผลกำรประเมินผลงำนในที่ประชุม 
ประสำนงำนบริหำรและเผยแพร่บน Website  

ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

ประสำนศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 
จัดท ำส ำเนำ และรูปเล่มเอกสำร  

 

จัดท ำหนังสือส่งหน่วยงำน 
หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

ส่งเอกสำรให้หน่วยงำน  
 

ปรับ/แก้ไข (ถำ้มี) 
 

รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำน 

ในรอบครึ่งปี 
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ส่วนที่ 3 
กรอบและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบปี 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 12 

3.1 กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบปี 
  ในกำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลงำนในรอบปี คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนได้มี
กำรประชุมหำรือร่วมกับคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัยได้อนุมัติโปรแกรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 – 30 
กันยำยน พ.ศ. 2560) โดยด ำเนินกำรติดตำมใน 3 ส่วน ดังนี้ 

3.1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย 
 1) ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

สุรนำรี และคณะกรรมกำรประจ ำสภำมหำวิทยำลัย ได้แก่ คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ดังนี้ 

ก. โครงกำรระยะยำว 
ข. เร่ืองเชิงนโยบำย 
ค. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

    ทั้งนี้ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ โดยหำข้อสรุปของกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละประเด็น ซึ่งจัดข้อสรุปเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5 (5 คะแนน) ได้ผลงำนเชิงประจักษ์บรรลุตำมวัตถุประสงค์     
ระดับ 4 (4 คะแนน) มีผลงำนบำงส่วน 
ระดับ 3 (3 คะแนน) เร่ิมด ำเนินกำรในกรอบเวลำและวิธีกำรที่ก ำหนด 
ระดับ 2 (2 คะแนน) มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย กรอบเวลำ และวิธีกำรที่ชดัเจน    
ระดับ 1 (1 คะแนน) รับทรำบแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรใดๆ  

 2) ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดีตำมวิสัยทัศน์ นโยบำย และแนวทำงกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (มทส.) ตำมผลอันเป็นรูปธรรมที่คำดหวังจะเกิดขึ้นกับ มทส. เมื่อครบวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่ง  ทั้งนี้ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดีโดยกำรวิเครำะห์ข้อมูล รำยละเอียดผลกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรคที่พบในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน ตลอดจนวิธีแก้ไขและ/หรือข้อเสนอแนะเพื่อกำรแก้ไข 
และทิศทำง/แนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่อไปตำมวิสัยทัศน์ นโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

3) ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรพิจำรณำผล
กำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน บัญชี กำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำร กำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทำงคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

3.1.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดหลักตำมแผนงำนที่ระบุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ในกำรติดตำมและประเมินผลงำนจะเน้นพิจำรณำ
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยจะพิจำรณำเชื่อมโยงกับกำร
ประเมินด้ำนกำรพัฒนำองค์กร ซึ่งมหำวิทยำลัยได้จัดเตรียมข้อมูลและกำรด ำเนินงำนของแต่ละงำน/โครงกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพื่อให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน ศึกษำวิเครำะห์และประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย และหำข้อสรุปของกำรด ำเนินงำนของแต่ละตัวชี้วัด โดยจัดข้อสรุปกำรด ำเนินงำน
เป็นกลุ่ม เช่น ตัวชี้วัดที่ด ำเนินงำนได้ผลงำนมำกกว่ำเป้ำหมำย (มำกกว่ำร้อยละ 100) ตัวชี้วัดที่ด ำเนินงำนบรรลเุป้ำหมำย
แล้ว (ร้อยละ 100) ตัวชี้วัดที่ด ำเนินงำนแล้วได้ผลงำนร้อยละ 85-99 ตัวชี้วัดที่ด ำเนินงำนแล้วได้ผลงำนร้อยละ 50-84 
ตัวชี้วัดที่ด ำเนินงำนแล้วได้ผลงำนน้อยกว่ำร้อยละ 50 และตัวชี้วัดที่ยังไม่ด ำเนินงำนหรือไม่รำยงำนผล เป็นต้น รวมทั้ง
กำรวิเครำะห์เพื่อจัดกลุ่มประเด็นปัญหำอุปสรรค กำรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะผู้บริหำรพิจำรณำ
ใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนต่อไป  



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 13 

3.1.3 การประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ โดยประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินผลงำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติกำรจัดกำรศึกษำ 2) มิติกำรวิจัยและนวัตกรรม 3) มิติกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำ
เทคโนโลยี และกำรบริกำรวิชำกำร 4) มิติกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) มิติกำรบริหำรจัดกำร โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

1) สรุปตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

การเก็บ 
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

1. มิติการจดัการศึกษา (11 ตัวชี้วัด) 30    

KPI 1. คุณวุฒิ/การด ารงต าแหน่งทางวชิาการของคณาจารย์ 8    
 1.1 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก  4 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

2) ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
1.2   อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ ต่ออำจำรย์ทั้งหมด 
2 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

2) ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 1.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
        และศำสตรำจำรย์ต่ออำจำรย์ทั้งหมด 

2 
 

ปัจจัยน ำเข้ำ ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
2) ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

KPI 2.  คุณภาพนักศึกษา/บัณฑิต 8    
2.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ

ประกอบอำชีพอสิระภำยใน 1 ป ี 
3 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 

2) ส่วนแผนงำน 
2.2 เงินเดือนแรกเริ่มของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำน

ท 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 14    

3.1   กำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร  5 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
และนวัตกรรม 

2) ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 
3.2 กำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ   3 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำร

นักศึกษำ 
2) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

3.3 จ ำนวนนกัศึกษำตำ่งชำติ  2 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
และนวัตกรรม 

2) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 
 3.4 อำจำรย์ชำวต่ำงชำติต่ออำจำรย์ทั้งหมด  

 
2 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

2) ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
3.5 จ ำนวนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ที่มีกำรลงนำม 

และมีกำรด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง 
    

2 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

2) ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 

2. มิติการวิจยั (3 ตัวชี้วดั) 25    
KPI 4.  จ านวนเงินสนับสนุนการท าวจิัยต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 
7 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีงบประมำณ 

 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร

และนวัตกรรม 
2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

KPI 5. จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

10 ผลผลิต ปีปฏิทิน 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
และนวัตกรรม 

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

ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล 
8 ผลผลิต ปีปฏิทิน 

 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร

และนวัตกรรม 
2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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1) สรุปตัวชี้วดัตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

การเก็บ 
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

3. มิติการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ
วิชาการ  (7 ตัวชี้วัด) 

15    

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

ประโยชน์เชิงพำณิชย ์

6 
2 

 
ผลผลิต 

 
ปีงบประมำณ 

 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ

สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
2) เทคโนธำน ี

7.2  รำยได้จำกกำรน ำงำนวจิยั/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ี
น ำไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

2 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

2) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
3) เทคโนธำนี 
4) ส่วนบริหำรสินทรัพย์ 

7.3 หน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับกำรถ่ำยทอดงำนวิจัยและ
นวัตกรรม 

2 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

2) เทคโนธำนี 
KPI 8.  สมรรถนะการบริการวิชาการ 

8.1   ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
9 
2 

 
ผลผลิต 

 
ปีงบประมำณ 

 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ

สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
2) เทคโนธำนี 

8.2 จ ำนวนครั้งกำรให้บริกำรวิชำกำรต่อคณำจำรย์ของ
มหำวิทยำลัย    

2 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

2) เทคโนธำนี 
8.3 จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับกำรบริกำรวิชำกำร 

   
2 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ

สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
2) เทคโนธำนี 

8.4 กำรด ำเนินงำนด้ำนพันธกิจสัมพันธ์มหำวทิยำลัยกับ
องค์กรชุมชน    

3 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

2) เทคโนธำนี 
4. มิติการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (2 ตัวชี้วัด) 10    

KPI 9.  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม 10    
9.1 จ ำนวนกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่ด ำเนินกำร

ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชำต ิหรือนำนำชำต ิ
5 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำร

นักศึกษำ 
2) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

9.2 จ ำนวนผลงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 5 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 

2) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 
3) ศูนย์บรรณสำรและ

สื่อกำรศึกษำ 
4) คณะกรรมกำรจัดท ำ

แผนกำรบูรณำกำรด้ำน
ทะนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 

5. มิติการบริหารจัดการ (7 ตัวชี้วัด) 20    
KPI 10.  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร 14    

10.1 ขีดควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองทำงด้ำน
งบประมำณ    

3 ผลผลิต ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
2) ส่วนแผนงำน 

10.2 ประสิทธิภำพกำรจัดกำรดำ้นกำรเงินและบัญชี  3 กระบวนกำร/
ผลผลิต 

ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
2) ส่วนกำรเงินและบัญชี 

10.3 ประสิทธิภำพของระบบพัสดุ 3 กระบวนกำร/
ผลผลิต 

ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
2) ส่วนพัสดุ 
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1) สรุปตัวชี้วดัตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

การเก็บ 
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

10.4 ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรบุคคล  3 กระบวนกำร/
ผลผลิต 

ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
2) ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

10.5 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรระบบ รวมบริกำร
ประสำนภำรกิจ 

2 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
2) ส่วนสำรบรรณและนิติกำร 

KPI 11. ประสิทธิภาพระบบการสนับสนุนการบริหารจดัการ 6    
11.1  ประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง  
4 กระบวนกำร/

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

2) ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
3) ส่วนกำรเงินและบัญชี 
4) หน่วยตรวจสอบภำยใน 

11.2  ประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 2 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
2) สถำนส่งเสริมและพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดกำร (MIS) 

รวม 100  
 

หมำยเหตุ - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ใช้ SUT Scorecard มี 11 ตัวชี้วัดหลัก (รวมทั้งหมด 38 ตัวชี้วัด) 
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ใช้ SUT Scorecard มี 11 ตัวชี้วัดหลัก (รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด) 
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ใช้ SUT Scorecard มี 11 ตัวชี้วัดหลัก (รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด) 
 

 
  



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 16 

2) ข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดจ าแนกตามมิติ 5 มิติ 

1. มิตกิารจัดการศึกษา (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 30) 
 ตัวชี้วัดที่ 1 คุณวุฒิ/การด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย ์(น้ าหนัก 8) 
 นิยาม/ค าอธิบาย  :  

พิจำรณำปัจจัยที่สะท้อนระดับคุณภำพของอำจำรย์ ทั้งในด้ำนคุณวุฒิกำรศึกษำและคุณภำพด้ำนกำรสอนและ
วิจัย โดยด้ำนคุณวุฒิพิจำรณำจำกระดับกำรศึกษำของอำจำรย์ และคุณภำพกำรสอนและวิจัยหลังจำกส ำเร็จ
กำรศึกษำ พิจำรณำจำกกำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (น้ ำหนัก 4) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :   ปัจจัยน ำเข้ำ   

 นิยาม/ค าอธิบาย  : 
1) คุณวุฒิปริญญำเอก พิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีที่มีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำภำยในรอบปี
กำรศึกษำนั้น  ทั้งนี้ อำจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญำเอกได้ส ำหรับกรณีที่บำงสำขำวิชำชีพ มีคุณวุฒิ
อื่นที่เหมำะสมกว่ำ ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

2) กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อกำรนับ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำให้นับระยะเวลำกำรท ำงำน ดังนี้ 

    9-12 เดือน     คิดเป็น 1 คน 
    6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
    น้อยกว่ำ 6 เดือน    ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ (นับเป็น 0 คน) 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีส่ ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอก 
2) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
     X = ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก x 100 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร  
      2) ส่วนกำรเจำ้หน้ำท่ี  

 ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

การเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  ทุกไตรมำส 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ ์ คะแนน 
ตั้งแต่ร้อยละ 87 5 
ร้อยละ 86 4 
ร้อยละ 85                                      3 
ร้อยละ 84 2 
น้อยกว่ำร้อยละ  84 1 

 ที่มา : ข้อมูลอำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก ณ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2559 เท่ำกับร้อยละ 85.55  

X = 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 17 

1. มิตกิารจัดการศึกษา (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 30) 
 ตัวชี้วัดที่ 1 คุณวุฒิ/การด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (น้ าหนัก 8) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  
ต่ออาจารย์ท้ังหมด (น้ ำหนัก 2)    

 ชนิดของตัวชี้วัด  :    ปัจจัยน ำเข้ำ   

 นิยาม/ค าอธิบาย  : 
ร้อยละของอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรทุกระดับต่ออำจำรย์ทั้งหมด เป็นดัชนีช้ีวัดคุณภำพ ทั้งด้ำนกำรสอน

และกำรวิจัยของอำจำรย์ในภำพรวมทุกกลุ่ม 
กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อกำรนับจ ำนวน

อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำให้นับระยะเวลำกำรท ำงำน ดังนี้ 
    9-12 เดือน     คิดเป็น 1 คน 
    6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

     น้อยกว่ำ 6 เดือน    ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ (นับเป็น 0 คน) 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีด่ ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
2) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีด่ ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์
3) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีด่ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์
4) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์  : 
  X = ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำทีด่ ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ตอ่อำจำรย์ทั้งหมด 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ x 100 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร  
      2) ส่วนกำรเจำ้หน้ำท่ี  

 ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

การเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  ทุกไตรมำส 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ ์ คะแนน 
ตั้งแต่ร้อยละ 55 ขึ้นไป 5 
ร้อยละ 54 4 
ร้อยละ 53                                      3 
ร้อยละ 52 2 
น้อยกว่ำร้อยละ  51 1 

 ที่มา : ค่ำเฉลี่ย 4 ปีกำรศึกษำ 2555-2558 เท่ำกับร้อยละ 53.18 
- ปีกำรศึกษำ 2555 ร้อยละ 52.22  - ปีกำรศึกษำ 2556 ร้อยละ 53.51  
- ปีกำรศึกษำ 2557 ร้อยละ 56.05  - ปีกำรศึกษำ 2558 ร้อยละ 50.95 

X = 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 18 

1. มิตกิารจัดการศึกษา (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 30) 
 ตัวชี้วัดที่ 1 คุณวุฒิ/การด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (น้ าหนัก 8) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ต่ออาจารย์ท้ังหมด (น้ ำหนัก  2) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :     ปัจจัยน ำเข้ำ   

 นิยาม/ค าอธิบาย  : 
  ร้อยละของอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป ต่ออำจำรย์ทั้งหมด เป็นดัชนีช้ีวัด
 คุณภำพทั้งด้ำนกำรสอนและวิจัยของอำจำรย์ โดยเฉพำะในส่วนท่ีมีอำยุกำรท ำงำนมำแล้วหลำยปี   

กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อกำรนับจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำให้นับระยะเวลำกำรท ำงำน ดังนี้ 
    9-12 เดือน     คิดเป็น 1 คน 
    6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

     น้อยกว่ำ 6 เดือน    ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ (นับเป็น 0 คน) 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีด่ ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์
2) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีด่ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์
3) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
     X = ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์ต่ออำจำรย์ท้ังหมด 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์ x 100 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร  
      2) ส่วนกำรเจำ้หน้ำท่ี  

 ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

การเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  ทุกไตรมำส 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ ์ คะแนน 
ตั้งแต่ร้อยละ 22 5 
ร้อยละ 21 4 
ร้อยละ 20                                     3 
ร้อยละ 19 2 
น้อยกว่ำร้อยละ 19 1 

ที่มา : ข้อมูลอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ต่ออำจำรย์ท้ังหมด ณ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2559 
เท่ำกับร้อยละ 19.67 

 

    

X = 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 19 

1. มิตกิารจัดการศึกษา (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 30) 
 ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพนักศึกษา/บัณฑิต (น้ าหนัก 8) 
 นิยาม/ค าอธิบาย  :  

 คุณภำพนักศึกษำ/บัณฑิตถือเป็นตัวช้ีวัดที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรวัดควำมส ำเร็จของมหำวิทยำลัย และเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำกกำรได้งำนท ำของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำภำยใน 1 ปี  
เงินเดือนแรกเริ่มของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำภำยใน 1 ปี  และควำมพึงพอใจของผู้จ้ำงงำน (นำยจ้ำง/
ผู้บังคับบัญชำ/อำจำรย์ที่ปรึกษำ (กรณีศึกษำต่อ)) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (น้ ำหนัก  3) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :     ผลผลติ   
 นิยาม/ค าอธิบาย  : 

เป็นกำรวัดด้ำนบัณฑิตของมหำวิทยำลัยมีคุณภำพเป็นท่ีต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยเฉพำะบัณฑิตปริญญำตรี
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนอกเวลำท ำกำรในสำขำนั้นๆ ที่ได้งำนท ำหรือมีกิจกำรของตนเองที่มี
รำยได้ประจ ำภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันท่ีส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ
นั้น กำรนับกำรมีงำนท ำนับกรณีกำรท ำงำนสุจริตหรือประกอบอำชีพอิสระทุกประเภทที่สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำมำ
เป็นประจ ำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ กำรค ำนวณร้อยละของผู้มีงำนท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรนอกเวลำท ำกำรจะค ำนวณเฉพำะผู้ที่เปลี่ยนงำนใหม่หลังส ำเร็จกำรศึกษำเท่ำนั้น 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) จ ำนวนบัณฑิตปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจกำรมีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี (ไม่นับศึกษำต่อ

เกณฑ์ทหำร และอุปสมบท) โดยท ำกำรส ำรวจข้อมูลอย่ำงน้อย 3 ครั้ง ภำยใน 1 ปีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และสมบูรณ์ 

2) จ ำนวนบัณฑติปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจท้ังหมด 
 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 

1) ค ำนวณร้อยละของบัณฑิตปรญิญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจกำรมีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  
(ไม่นับศึกษำต่อ เกณฑ์ทหำร และอุปสมบท) ตำมสูตร 
 
 
 
 

2) แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับตำรำงเกณฑ์กำรใหค้ะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
      2) ส่วนแผนงำน 
 ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ส่วนแผนงำน 

การเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 
 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  ทุกปีกำรศึกษำ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ ์ คะแนน 
ตั้งแต่ร้อยละ 91.0 ขึ้นไป 5 
ร้อยละ 89.0 4 
ร้อยละ 87.0                                      3 
ร้อยละ 85.0 2 
น้อยกว่ำร้อยละ  85.0 1 

ที่มา : ข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำ 5 ปีท่ีผ่ำนมำเป็นฐำนในกำรก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำเฉลี่ย 5 ปีกำรศึกษำ 2553-2557 
เท่ำกับร้อยละ 86.98  

 - รุ่นปีกำรศึกษำ 2553 ได้งำนท ำ ร้อยละ 87.62    - รุ่นปกีำรศึกษำ 2554 ได้งำนท ำ ร้อยละ 83.0 
- รุ่นปีกำรศึกษำ 2555 ได้งำนท ำ ร้อยละ 86.26     - รุ่นปกีำรศึกษำ 2556 ได้งำนท ำ ร้อยละ 85.91 
- รุ่นปีกำรศึกษำ 2557 ได้งำนท ำ ร้อยละ 92.12 

บัณฑิตปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจกำรมีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี x 100 
จ ำนวนบัณฑติปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจท้ังหมด 
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หน้ำ 20 

1. มิตกิารจัดการศึกษา (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 30) 

 ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพนักศึกษา/บัณฑิต (น้ าหนัก 8) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 เงินเดือนแรกเร่ิมของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี (น้ ำหนัก  3) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :     ผลผลิต   

 นิยาม/ค าอธิบาย  : 
เป็นกำรวัดด้ำนบัณฑิตของมหำวิทยำลัยทีม่ีคุณภำพเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยเฉพำะเงินเดือนแรกเริ่ม

ของบัณฑิตปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจกำรมีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) อัตรำเงินเดือนแรกเริ่มของบัณฑติปริญญำตรีทีต่อบแบบส ำรวจกำรมีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 

1 ปี นับเฉพำะบัณฑิตทีร่ะบุเงินเดอืนแรกเริ่มเท่ำนั้น  ( xi ) โดยท ำกำรส ำรวจข้อมูลอยำ่งน้อย 3 ครั้งภำยใน 
1 ปี เพื่อให้ได้ข้อมลูที่ถูกต้องและสมบูรณ ์

2) จ ำนวนบัณฑติปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจโดยระบุเงินเดือนแรกเริม่เท่ำน้ัน (n ) 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 
1) ค ำนวณเงินเดือนแรกเริ่มของบัณฑิตปรญิญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจกำรมีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ

ภำยใน 1 ปี นับเฉพำะบัณฑติที่ระบุเงินเดือนแรกเริ่มเท่ำนั้นตำมสูตร 
 

 
 
 
 

2) แปลงค่ำเงินเดือนเฉลี่ยแรกเริม่ที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับตำรำงเกณฑ์กำรให้คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
      2) ส่วนแผนงำน 

 ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ส่วนแผนงำน 

การเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  ทุกปีกำรศึกษำ 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ ์ คะแนน 
19,000 บำทขึ้นไป 5 
18,000 บำท 4 
17,000 บำท                                      3 
16,000 บำท 2 
น้อยกว่ำ 16,000 บำท 1 

ที่มา : ข้อมูลค่ำเฉลี่ย 5 ปีกำรศึกษำ 2553-2557 เท่ำกับ 17,046.63 บำท 
- ปีกำรศึกษำ 2553 อัตรำเงินเดือนแรกเริ่มเท่ำกับ 14,813.25 บำท 
- ปีกำรศึกษำ 2554 อัตรำเงินเดือนแรกเริ่มเท่ำกับ 16,342.05 บำท 
- ปีกำรศึกษำ 2555 อัตรำเงินเดือนแรกเริ่มเท่ำกับ 17,738.03 บำท 
- ปีกำรศึกษำ 2556 อัตรำเงินเดือนแรกเริ่มเท่ำกับ 17,947.98 บำท 
- ปีกำรศึกษำ 2557 อัตรำเงินเดือนแรกเริ่มเท่ำกับ 18,391.85 บำท  

เงินเดือนเฉลี่ยแรกเริ่ม   = 
n

xi

n

i


1
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1. มิตกิารจัดการศึกษา (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 30) 
 ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพนักศึกษา/บัณฑิต (น้ าหนัก 8) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน (นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีศึกษาต่อ)) 
     (น้ ำหนัก  2) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :    ผลผลติ   

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้จ้ำงงำน (นำยจ้ำง/ผู้บังคับบัญชำ/อำจำรย์ที่ปรึกษำ (กรณีศึกษำต่อ)) โดยเก็บข้อมูลจำก
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้จ้ำงงำน (ไม่รวมผู้ประกอบอำชีพอิสระ ผู้อุปสมบท และผู้ได้รับกำรเกณฑ์ทหำร) 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด: 
  1) คะแนนควำมพึงพอใจของผู้จ้ำงงำน (นำยจ้ำง/ผู้บังคับบัญชำ/อำจำรย์ที่ปรึกษำ)  ( xi

) 
  2) จ ำนวนผู้จ้ำงงำน (นำยจ้ำง/ผู้บังคับบัญชำ/อำจำรย์ที่ปรึกษำ) ที่ประเมินบัณฑิต ( n )  

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 

 
 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
      2) ส่วนแผนงำน 

 ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ส่วนแผนงำน 

การเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  ทุกปีกำรศึกษำ 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ ์ คะแนน 
ผู้จ้ำงงำนมีควำมพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหำวิทยำลัยอยู่ในระดับดีมำก (4.50 คะแนนข้ึนไป) 5 
ผู้จ้ำงงำนมีควำมพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหำวิทยำลัยอยู่ในระดับดี (4.35 คะแนน)  4 
ผู้จ้ำงงำนมีควำมพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหำวิทยำลัยอยู่ในระดับปำนกลำง (4.25 คะแนน)    3 
ผู้จ้ำงงำนมีควำมพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหำวิทยำลัยอยู่ในระดับน้อย (4.15  คะแนน) 2 
ผู้จ้ำงงำนมีควำมพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหำวิทยำลัยอยู่ในระดับน้อยมำก (น้อยกว่ำ 4.15 คะแนน) 1 

ที่มา : ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้จ้ำงงำน (นำยจ้ำง/ผู้บังคับบัญชำ/อำจำรย์ท่ีปรึกษำ (กรณีศึกษำต่อ)) 5 ปกีำรศึกษำ 
2552 – 2556  เท่ำกับ 4.22 

   - ปีกำรศึกษำ 2552 เท่ำกับ 4.04 
- ปีกำรศึกษำ 2553 เท่ำกับ 4.20 
- ปีกำรศึกษำ 2554 เท่ำกับ 4.21 
- ปีกำรศึกษำ 2555 เท่ำกับ 4.32 
- ปีกำรศึกษำ 2556 เท่ำกับ 4.34   

ระดับควำมพึงพอใจ    = 
n

xi

n

i


1
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1. มิตกิารจัดการศึกษา (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 30) 
 ตัวชี้วัดที่ 3 คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน (น้ าหนัก 14) 
 นิยาม/ค าอธิบาย  :   
  ปัจจัยต่ำงๆ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ โดยวัดตัวช้ีวัดย่อยในด้ำนกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ และคุณภำพของหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.1 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร (น้ ำหนัก  5) 

 ชนิดของตัวชี้วัด: กระบวนกำร   

 นิยาม/ค าอธิบาย: 
  มหำวิทยำลัยมีหน้ำที่พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจและควำมพร้อมของ
 มหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพของสังคม มีกำรประเมินหลักสูตร
 อย่ำงสม่ ำเสมอตำมหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดของกำรประกันคุณภำพหลักสูตร มีกำรวำงระบบและกลไกบริหำรหลักสูตร
 อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำมหำวิทยำลัยมีระบบและกลไกในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำหลักสูตร 

เช่น  กำรเปิด-ปิด หลักสูตร หรือกำรปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(Thailand Qualification Framework for Higher Education หรือ TQF : HEd) 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
  

วิเครำะหเ์อกสำร กระบวนกำร และผลงำน 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและนวตักรรม  
      2) ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

 ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ส ำนักวิชำ 

การเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  ทุกปีกำรศึกษำ 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  เกณฑ์มำตรฐำน 

1) มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

2) มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และ
ด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

3) หลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ และกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (กำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
หมำยถึง ต้องมีกำรประเมินผลตำม “ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือ
สำขำวิชำ เพื่อกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกำศ
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ ให้ประเมินตำมตัวช้ีวัดกลำงท่ีก ำหนดในตัวบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำนตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ เพื่อกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน และเกณฑ์
กำรประเมินประจ ำปี) ส ำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพต้องได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกสภำหรือองค์กร
วิชำชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
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4) มีคณะกรรมกำรรับผดิชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ตลอดเวลำที่จดักำรศึกษำ และมีกำรประเมิน
หลักสตูรทกุหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสตูรฯ   

 
เกณฑ ์ คะแนน 

มีหลักสูตรที่ด ำเนินกำรครบ 4 ข้อ  100%                           5 
มีหลักสูตรทีด่ ำเนินกำรครบ 4 ข้อ   95%                           4 
มีหลักสูตรที่ด ำเนินกำรครบ 4 ข้อ   90%                           3 
มีหลักสูตรทีด่ ำเนินกำรครบ 4 ข้อ   85%                           2 
มีหลักสูตรทีด่ ำเนินกำรครบ 4 ข้อ   80%                           1 

  ที่มา :   -  มทส. ได้ปรับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยน ำระบบ CUPT QA มำใช้ในปีกำรศึกษำ 2558 เป็นปีแรก 
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 1. มิติการจัดการศึกษา (3 ตัวชี้วัด) น้ าหนัก 30) 
 ตัวชี้วัดที่ 3 คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน (น้ าหนัก 14) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.2 การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (น้ ำหนัก  3) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :     กระบวนกำร   

 นิยาม/ค าอธิบาย  : 
สถำบันอุดมศึกษำต้องส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วน  กิจกรรม

นักศึกษำหมำยถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด ำเนินกำรทั้งโดยสถำบันและโดยองค์กรนักศึกษำ  เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ำร่วม
จะมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำสติปัญญำ สังคม อำรมณ์ ร่ำงกำย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประกำร ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ควำมรู้ (3) ทักษะทำงปัญญำ (4) ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภำ / องค์กรวิชำชีพได้ก ำหนดเพิ่มเติม  ตลอดจน
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) เครือข่ำยพัฒนำคณุภำพภำยในสถำบันและระหว่ำงสถำบัน และมีกจิกรรมร่วมกัน 
2) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ประเมินและปรับปรุงระบบ/กลไกกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 
3) รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ หรือกิจกรรมนำนำชำติ 
4) จ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 
5) จ ำนวนรำงวัลที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
6) ระบบ และกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 
7) จ ำนวนนักศึกษำท่ีท ำผิดระเบียบวินัยในกรณีต่ำงๆ 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
  

วิเครำะหเ์อกสำร กระบวนกำร และผลงำน 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
      2) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

 ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  1) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 
        2) ส ำนักวิชำ 
        3) ศูนย์ / สถำบันที่เกี่ยวข้อง 
        4) สถำนกีฬำและสุขภำพ 

การเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยหกเดือน  

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  เกณฑ์บังคับ  : 

1) จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ส่ งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำน 

2) จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษำน ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยนักศึกษำ

ระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ ในกิจกรรมต่อไปนี้ 
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- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    
- กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ  
- กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4) ก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนักศึกษำที่ต้องกำรส่งเสริมไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 
5) ถ่ำยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนักศึกษำที่ต้องกำรส่งเสริมตำมข้อ 4 ไปยัง

ผู้บริหำร คณำจำรย์ นักศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึงทั้งสถำบัน 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1) ได้รับรำงวัลจำกกำรจัดกิจกรรมด้ำนวิชำกำร ด้ำนกีฬำ ด้ำนบ ำเพ็ญประโยชน์ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และ

ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ในระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ จ ำนวน อย่ำงน้อย 3 รำงวัล 
2) สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยในสถำบันและระหว่ำงสถำบัน และมีกิจกรรมร่วมกันอย่ำงน้อยปีละ 2 

กิจกรรม 
3) มีนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 ของจ ำนวนเป้ำหมำยที่ตั้งไว ้
4) นักศึกษำระดับปริญญำตรีช้ันปีสุดท้ำยจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 เข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนำ

นักศึกษำไม่น้อยกว่ำ 3 ประเภท และจ ำนวนกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 10 กิจกรรม  ตลอดสภำพกำรเป็น
นักศึกษำ 

5) มีกำรวิเครำะห์ ประเมินและปรับปรุงระบบ/กลไกกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ  และพัฒนำเพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

6) ร้อยละของนักศึกษำทีทุ่จริตในกำรสอบลดลงจำกจ ำนวนนักศึกษำท่ีท ำผิดวินัยในกำรสอบของปีท่ีผ่ำนมำ 
7) ร้อยละของนักศึกษำทีท่ ำผิดวินัยนักศึกษำลดลงจำกจ ำนวนนักศึกษำท่ีท ำผิดวินัยนักศึกษำของปีท่ีผ่ำนมำ 
8) ร้อยละของนักศึกษำทีฝ่่ำฝืนกฎจรำจรลดลงจำกจ ำนวนนักศึกษำท่ีฝ่ำฝืนกฎจรำจรของปีท่ีผ่ำนมำ 
9) นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ หรือกิจกรรมนำนำชำติไม่น้อยกว่ำ 10 กิจกรรม 
 

เกณฑ ์ คะแนน 
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์บังคับ  และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน    9 ข้อ 5 
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์บังคับ  และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 7 – 8 ข้อ 4 
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์บังคับ  และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 5 – 6 ข้อ 3 
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์บังคับ  และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 3 – 4 ข้อ 2 
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์บังคับ  และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน  2 ข้อ 1 
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1. มิตกิารจัดการศึกษา (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 30) 
 ตัวชี้วัดที่ 3 คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน (น้ าหนัก 14) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.3 จ านวนนกัศึกษาต่างชาติ (น้ ำหนกั  2) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :    ปัจจัยน ำเข้ำ   

 นิยาม/ค าอธิบาย  : 
สถำบันอุดมศึกษำที่ต้องกำรได้รับกำรจัดอันดับเป็นสถำบันอุดมศึกษำช้ันน ำของโลก  มีควำมจ ำเป็นต้องเพิ่ม

จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ  ซึ่งเป็นเกณฑ์หนึ่งในกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติในปีกำรศึกษำที่ประเมิน 
2) จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
นักศึกษำต่ำงชำติที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉลีย่ =  
จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติเฉลี่ยปีปจัจุบันและปีท่ีผ่ำนมำ – จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติเฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงั 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและนวตักรรม 
      2) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 

 ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 

การเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :    ทุกปีกำรศึกษำ 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ ์ คะแนน 
29 ขึ้นไป 5 
25 4 
20 3 
15 2 
น้อยกว่ำ 10 1 

ที่มา :  - ปีกำรศึกษำ 2557 มีนักศึกษำต่ำงชำติเพิ่มโดยเฉลี่ย 17.33 
- ปีกำรศึกษำ 2558 มีนักศึกษำต่ำงชำติเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 20.67 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ Y แทนจ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติแต่ละปีกำรศึกษำ Y1= ปี 2558, Y2=ปี 2557,Y3=ปี 2556, Y4=ปี 2555  
ค่ำเฉลี่ยนักศึกษำต่ำงชำติปี 2558 =  (Y1+Y2)/2  - (Y2+Y3+Y4)/3 
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1. มิตกิารจัดการศึกษา (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 30) 
 ตัวชี้วัดที่ 3 คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน (น้ าหนัก 14) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.4 อาจารย์ชาวต่างชาติต่ออาจารย์ทั้งหมด (น้ ำหนัก  2) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :    ปัจจัยน ำเข้ำ   

 นิยาม/ค าอธิบาย  : 
ร้อยละของอำจำรย์ชำวต่ำงชำติที่ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย  ทั้งนี้ให้หมำยรวมถึง อำจำรย์ชำวต่ำงชำติที่

มหำวิทยำลัยจัดท ำสัญญำจ้ำงรำยปีด้วย (นับตำมสัญชำติ) 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติทั้งหมด 
2) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 
 

จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติทั้งหมด   
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
      2) ส่วนกำรเจำ้หน้ำท่ี 

 ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :    ทุกไตรมำส 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ ์ คะแนน 
ร้อยละ 6 ขึ้นไป 5 
ร้อยละ 5 4 
ร้อยละ 4 3 
ร้อยละ 3 2 
ต่ ำกว่ำร้อยละ 2 1 

ท่ีมำ : - ข้อมูลของปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คือ ร้อยละ 8.95 
   - ข้อมูลของปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 คือ ร้อยละ 4.27 

    

 

 
  

x 100 
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1. มิตกิารจัดการศึกษา (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 30) 
 ตัวชี้วัดที่ 3 คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน (น้ าหนัก 14) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.5 จ านวนความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่มีการลงนาม และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
(น้ ำหนัก  2) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :    ผลผลิต   
 นิยาม/ค าอธิบาย  : 

มหำวิทยำลัย โดยส ำนักวิชำและหน่วยงำนอ่ืนๆ ภำยในมหำวิทยำลัย จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ
สถำบันต่ำงประเทศเพื่อด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือระหว่ำงกัน โดยกิจกรรมที่ระบุในข้อตกลงสอดคล้องกับภำรกิจ
หลักของมหำวิทยำลัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย เพื่อผลิตและพัฒนำก ำลังคนระดับสูงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมดังกล่ำว ครอบคลุมกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์ นักศึกษำ กำรเจรจำควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย รวมทั้งกำรจัดประชุมสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ ฯ กำรแสวงหำและกำรเจรจำกับ
สถำบันต่ำงประเทศเพื่อจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงกัน และกำรด ำเนินกิจกรรมตำมที่ระบุในข้อตกลงที่ลงนำม
ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องเป็นตัวช้ีวัดถึงควำมส ำเร็จในด้ำนกำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือกับสถำบันต่ำงประเทศเพื่อ
สนับสนุนให้มหำวิทยำลัยมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่ระดับนำนำชำติ   
ซึ่งข้อตกลงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่ องนั้นหมำยถึง ข้อตกลงควำมร่วมมือกับ
สถำบัน/องค์กรต่ำงประเทศที่ได้มีกำรลงนำมและมีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้นอย่ำงน้อย 1 ครั้ง    
ในระหว่ำงปีงบประมำณ โดยไม่ได้มีกำรศึกษำถึงผลกระทบเชิงดีในกิจกรรมนั้น 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) จ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือกับสถำบันต่ำงประเทศท่ีมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเปรยีบเทียบกับจ ำนวน

ควำมร่วมมือท่ีลงนำมทั้งหมดที่ยังมีผลบังคับใช้ 
2) จ ำนวนกิจกรรมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันตำ่งประเทศประจ ำปีกำรศึกษำ 
3) จ ำนวนข้อตกลงที่ลงนำมในแตล่ะปีงบประมำณ 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
   X = ร้อยละของควำมร่วมมือท่ีมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

   
 
 
 
 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจสัมพันธก์ับองค์กรชุมชน 
      2) ศูนย์กิจกำรนำนำชำต ิ

ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 
การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 
การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

 เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ ์ คะแนน 
มำกกว่ำร้อยละ 85 5 
ร้อยละ 85 4 
ร้อยละ 80 3 
ร้อยละ 75 2 
น้อยกว่ำร้อยละ 75 1 

ที่มา :   ค่ำเฉลี่ยจ ำนวนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศท่ีมีกำรลงนำมร่วมกันและมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2559 คิดเป็นร้อยละ 79.3 

  - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ร้อยละ 60.47     - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ร้อยละ 91.07   
  - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 67.35  - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 84.31  
  - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 93.10 

X    = 
จ ำนวนควำมร่วมมือท่ีมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

จ ำนวนควำมร่วมมือท้ังหมดที่ยังมผีลบังคับใช้ 
 

1)  
 

X 100 
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2. มิตกิารวิจัย (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 25) 

 ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนเงินสนับสนนุการท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (น้ าหนัก 7) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :    ปัจจัยน ำเข้ำ 

 นิยาม/ค าอธิบาย:  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย หมำยถึง จ ำนวนเงินรวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่ำงๆ ที่อำจำรย์ประจ ำได้รับกำร

สนับสนุนจำกภำยใน มทส. (รวมถึงงบประมำณแผ่นดินและรำยได้ของมหำวิทยำลัย) และจำกแหล่งทุนภำยนอกส ำหรับ
งำนวิจัยในกรณีที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้ค ำนวณเป็นจ ำนวนเงินตำมรำคำของสิ่งนั้นๆ กำรนับจ ำนวนเงินให้นับ
เงินตำมเลขงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเฉพำะในปีงบประมำณนั้น 

จ านวนอาจารย์ประจ า หมำยถึง จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมที่ลำศึกษำต่อตลอดปี
กำรศึกษำนั้นๆ)  กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ให้นับระยะเวลำกำรท ำงำน ดังนี้ 
    9-12 เดือน     คิดเป็น 1 คน 
    6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
    น้อยกว่ำ 6 เดือน    ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ (นับเป็น 0 คน) 

 
 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
  1) จ ำนวนเงินสนับสนุนกำรท ำวิจัยในรอบ 1 ปีงบประมำณทีผ่่ำนมำ 
  2) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำในรอบปีงบประมำณนั้นๆ 
 
 วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัในรอบ 1 ปีงบประมำณทีผ่่ำนมำ 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริงในรอบปีงบประมำณนั้นๆ 

 
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและนวัตกรรม 

2)  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล   : สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :       สิ้นปีงบประมำณ 

 เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ ์ คะแนน 
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1,100,000 บำทต่อคน 5 
900,000 บำทต่อคน 4 
700,000 บำทต่อคน 3 
500,000 บำทต่อคน 2 
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 300,000 บำทต่อคน 1 

ท่ีมำ : - ค่ำเฉลี่ย 3 ปงีบประมำณท่ีผ่ำนมำ (ปี พ.ศ. 2556 – 2558) เท่ำกับ 719,570 บำทต่อคน 
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:  1 

2. มิตกิารวิจัย (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 25) 
 ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนผลงานวจิัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (น้ าหนกั 10) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :     ผลผลิต 

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ หมำยถึง จ ำนวนบทควำมประเภท Article หรือ Article in press หรือ Review เท่ำนั้น 
จ านวนอาจารย์ประจ า หมำยถึง จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมที่ลำศึกษำต่อตลอดปี

กำรศึกษำนั้นๆ)  กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ให้นับระยะเวลำกำรท ำงำน ดังนี้ 
    9-12 เดือน     คิดเป็น 1 คน 
    6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

  น้อยกว่ำ 6 เดือน    ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ (นับเป็น 0 คน) 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในฐำนขอ้มูลสำกล SCOPUS ในรอบ 3 ปีปฏิทินท่ีผ่ำนมำ (รวมกัน) 
2) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดในรอบ 3 ปีปฏิทินท่ีผ่ำนมำ (รวมกัน) 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์  : 

จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลสำกล SCOPUS ในรอบ 3 ปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ (รวมกัน) 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริงในรอบ 3 ปีปฏิทินท่ีผ่ำนมำ (รวมกัน) 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและนวัตกรรม 
2)  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล   : สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

การเก็บข้อมูล  : ปีปฏิทิน 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :       สิ้นปีปฏิทิน 

 เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ ์ คะแนน 
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 0.95 เรื่องต่อคน 5 
0.85 เรื่องต่อคน 4 
0.75 เรื่องต่อคน                         3 
0.65 เรื่องต่อคน 2 
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 0.55 เรื่องตอ่คน 1 

ที่มา : - ค่ำเฉลี่ย 3 ปีปฏิทินท่ีผ่ำนมำ (ปี พ.ศ. 2556 – 2558) เท่ำกับ 0.74 เรื่องต่อคน 
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X 100 

2. มิตกิารวิจัย (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 25) 
 ตัวชี้วัดที่ 6 การเพ่ิมขึ้นของจ านวนการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล (น้ าหนัก 8) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :     ผลผลิต 

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนกำรอ้ำงอิง (Citation) บทควำมที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลสำกล SCOPUSโดย

เปรียบเทียบจ ำนวนกำรอ้ำงอิงรวมในปีที่ก ำหนดเทียบกับปีก่อนหน้ำ (เก็บข้อมูลตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดชัดเจน เช่น 
ทุกๆ เดือนกันยำยนของทุกปี) 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
  1) จ ำนวนกำรอ้ำงอิง ในรอบ 1 ปีปฏิทินท่ีผ่ำนมำ 
  2) จ ำนวนกำรอ้ำงอิง ในรอบ 1 ปีปฏิทินก่อนหน้ำ 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 

จ ำนวนกำรอ้ำงอิงในรอบ 1 ปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ - จ ำนวนกำรอ้ำงอิงในรอบ 1 ปีปฏิทินก่อนหน้ำ 
จ ำนวนกำรอ้ำงอิงในรอบ 1 ปีปฏิทินก่อนหน้ำ 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและนวัตกรรม 
2)  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล   : สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

การเก็บข้อมูล  : ปีปฏิทิน 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :      สิ้นปีปฏิทิน 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ ์ คะแนน 
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 30 5 
ร้อยละ 25 4 
ร้อยละ 20                            3 
ร้อยละ 15 2 
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 10 1 

ที่มา : - ค่ำเฉลี่ย 3 ปีปฏิทินท่ีผ่ำนมำ (ปี พ.ศ. 2556 – 2558) เท่ำกับร้อยละ 26.22 
   - ค่ำเฉลี่ย 3 ปีปฏิทินท่ีผ่ำนมำ (ปี พ.ศ. 2557 – 2559) เท่ำกับร้อยละ 20.76 
   - ปี พ.ศ. 2558 มหำวิทยำลัยมีกำรอ้ำงอิง (Citation) ผลงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลสำกล เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.81 
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3. มิตกิารปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ  (2 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 15) 
 ตัวชี้วัดที่ 7 สมรรถนะการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี (น้ าหนัก 6) 
 ค าอธิบาย  :  

ควำมสำมำรถในกำรปรับแปลงและพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์และถ่ำยทอดสู่ชุมชน  
และ/หรือสังคม เพื่อยกระดับคุณภำพสังคม ชุมชน อุตสำหกรรมภำคกำรผลิต ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองอย่ำงเป็นรูปธรรม สำมำรถพ่ึงพำตนเองทำงเทคโนโลยี
ในกำรด ำรงชีวิต เพิ่มรำยได้และลดค่ำใช้จ่ำยได้  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 7.1 จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (น้ ำหนัก 2) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :     ผลผลติ  

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
จ ำนวนผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ โดยน ำผลงำนวิจัยหรืองำน

สร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำนภำยนอก (โดยนับผลงำนซ้ ำได้
ตำมสัญญำทีข่อใช้สิทธ์ิ) 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
  จ ำนวนงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่น ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ใหม่ และ/หรือ งำนวิจัยเดิม แต่มีบริษัท/

หน่วยงำนน ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มในปีงบประมำณนั้น 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 
  

จ ำนวนผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ใหม่  
และ/หรือ งำนวิจัยเดิม แต่มีบริษทั/หน่วยงำนน ำไปใช้ประโยชน์เพิม่ 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจสมัพนัธ์กับองค์กรชุมชน 
      2) เทคโนธำน ี

ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งข้อมูล  :  เทคโนธำน ี

 การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  ปีงบประมำณ 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ ์ คะแนน 
ผลงำนท่ีน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์จ ำนวน 5 ผลงำนขึ้นไป 5 
ผลงำนท่ีน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์จ ำนวน 4 ผลงำน 4 
ผลงำนท่ีน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์จ ำนวน 3 ผลงำน 3 
ผลงำนท่ีน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์จ ำนวน 2 ผลงำน 2 
ผลงำนท่ีน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์จ ำนวนน้อยกว่ำ 1 ผลงำน 1 

ที่มา : - ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 – ปีปัจจุบัน (2559) มีจ ำนวน 13 ผลงำน (นับตำมสัญญำท่ีขอใช้สิทธิ์)  
      ค่ำเฉลี่ย 6 ปี เท่ำกับ 2.16    
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3. มิตกิารปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ  (2 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 15) 
 ตัวชี้วัดที่ 7 สมรรถนะการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี (น้ าหนัก 6) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 7.2 รายได้จากการน างานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง (น้ ำหนัก 2) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :     ผลผลิต  

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  

ทรัพย์สินทำงปัญญำ หมำยถึง ผลงำนวิจัย นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้น  
จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำ (สิทธิบัตร ลขิสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร ฯลฯ) ออกสู่เชิงพำณิชย์ 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
1. ช่ือของผลงำนวิจัยที่น ำออกสู่เชิงพำณิชย์ 
2. จ ำนวนเงินรำยได้จำกกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 
3. สัญญำกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์  : 
  จ ำนวนเงินรำยได้รวมจำกกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ  

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจสมัพนัธ์กับองค์กรชุมชน 
      2) รองอธิกำรบดฝี่ำยวำงแผน 
      3) เทคโนธำน ี
      4) ส่วนบรหิำรสินทรัพย์    

ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งข้อมูล  : 1) ส่วนกำรเงินและบญัช ี
        2) ส่วนบริหำรสินทรัพย ์
       3) เทคโนธำน ี   

 การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :       ปีงบประมำณ 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ ์ คะแนน 
รำยได้มำกกว่ำ 2.5 ล้ำนบำทขึ้นไป 5 
รำยได้ 2.0 ล้ำนบำท 4 
รำยได้ 1.5 ล้ำนบำท 3 
รำยได้ 1.0 ล้ำนบำท 2 
รำยได้น้อยกว่ำ 1.0 ล้ำนบำท 1 

ที่มา : - ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 รำยได้จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ นับตำมวงเงินในสัญญำ จ ำนวน 2,550,000 บำท 
   - ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 รำยได้จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ นับตำมวงเงินในสัญญำ จ ำนวน 1,807,450 บำท 
  - ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รำยได้จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ นับตำมวงเงินในสัญญำ จ ำนวน 1,000,000 บำท  

หมำยเหต ุ ด้วยเหตุท่ีแนวโน้มรำยได้จำกทรัพย์สินทำงปัญญำอำจจะลดลงมำกเนื่องจำกปัญหำเศรษฐกิจท่ีผู้ประกอบกำรได้ขอ
อนุญำตใช้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำและไม่สำมำรถน ำไปลงทุนสำนต่อธุรกิจได้ ซ่ึงข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
ผู้ประกอบกำรท่ีเคยขอใช้สิทธิและไม่สำมำรถน ำไปลงทุนได้ และท่ีไม่ท ำเรื่องขออนุญำตใช้สิทธิต่อแจ้งว่ำ ในช่วง 3 
ปีท่ีผ่ำนมำ ผู้ประกอบกำรประสบควำมยำกล ำบำกในกำรท ำธุรกิจเน่ืองจำกเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟื้นตัว 
ดังน้ัน จึงเห็นควรก ำหนดค่ำคะแนน 3 ท่ีรำยได้ 1.5 ล้ำนบำท ซ่ึงสูงเป็น 1.5 เท่ำของผลกำรด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559     
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3. มิตกิารปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ  (2 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 15) 
 ตัวชี้วัดที่ 7 สมรรถนะการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี (น้ าหนัก 6) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 7.3 หน่วยงานภายนอกที่ได้รับการถ่ายทอดงานวิจัยและนวัตกรรม (น้ ำหนัก 2) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :   ผลผลิต  

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
หน่วยงำนภำยนอก หมำยถึง ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ที่มิได้สังกัดในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนกำรปรับแปลง ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี ที่ถ่ำยทอดสู่หน่วยงำนภำยนอกทั้ง

ภำครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อส่งผลให้เกิดควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรน ำไปใช้ กำรพัฒนำศักยภำพบุคคลและผลผลิต 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ตลอดจนกำรพึ่งพำตนเองได้ 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอก ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดผลงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนกำรปรับแปลง ถ่ำยทอดและ

พัฒนำเทคโนโลยี ท่ีถ่ำยทอดสู่ระดับต ำบล อ ำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ ในปีงบประมำณนั้น 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์  : 

 
 
 
 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจสมัพนัธ์กับองค์กรชุมชน 
      2) เทคโนธำน ี  

ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งข้อมูล  : เทคโนธำน ี      

 การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :    ปีงบประมำณ 

 เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ ์ คะแนน 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอก 100 หน่วยงำนขึ้นไป 5 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอก 90 หน่วยงำน 4 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอก 80 หน่วยงำน 3 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอก 70 หน่วยงำน 2 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกน้อยกวำ่ 70 หน่วยงำน 1 

ที่มา : - ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 มี 30 หน่วยงำน 
- ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มี 99 หน่วยงำน 
- ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มี 106 หน่วยงำน  
- ค่ำเฉลี่ย 3 ปี 78.3 หน่วยงำน  

จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับบริกำรกำรถ่ำยทอดผลงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด
และพัฒนำเทคโนโลยี ท่ีถ่ำยทอดสู่ระดับต ำบล อ ำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ 
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3. มิตกิารปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ (2 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 15) 
 ตัวชี้วัดที่ 8 สมรรถนะการบริการวิชาการ (น้ าหนัก 9) 
 นิยาม/ค าอธิบาย  :   

ควำมสำมำรถในกำรน ำองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นจำก คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัย ทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม ไปให้บริกำรและ/หรือ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำรสู่ชุมชน สังคม ในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัด
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ กำรให้ค ำปรึกษำ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตลอดจนกำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังภำครัฐและเอกชน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (น้ ำหนัก 2) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :     ผลผลิต  

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม สัมมนำ ที่มีต่อกิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่มหำวิทยำลัยจัด โดยเก็บข้อมูล

จำกแบบสอบถำมแต่ละโครงกำรที่จัด แล้วน ำข้อมูลที่ได้แต่ละโครงกำรมำเฉลี่ยเป็นภำพรวมทั้งมหำวิทยำลัย 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
  1) ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม สมัมนำ ที่ตอบแบบสอบถำมในแต่ละโครงกำร ( xi

) 
  2) จ ำนวนผู้เข้ำอบรม สัมมนำ ในแต่ละโครงกำรที่ตอบแบบสอบถำม (

in ) 
  3) จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่จัดขึ้น ( k ) 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 

 
 
 
 
 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจสัมพันธก์ับองค์กรชุมชน 
      2) เทคโนธำน ี

ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งข้อมูล  : เทคโนธำนี  

 การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :      ปีงบประมำณ 

 เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ ์ คะแนน 
คะแนนประเมิน 5.00   5 
คะแนนประเมิน 4.75   4 
คะแนนประเมิน 4.50   3 
คะแนนประเมิน 4.25   2 
คะแนนประเมินน้อยกว่ำ 4.25  1 

ที่มา : - ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มีคะแนนระดับควำมพึงพอใจ 4.22 
- ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีคะแนนระดับควำมพึงพอใจ 4.54 
- ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีคะแนนระดับควำมพึงพอใจ 4.53 

  

ระดับควำมพึงพอใจ    = 

n

nx

i

k

i

ii

k

i









1

1
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3. มิตกิารปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ (2 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 15) 
 ตัวชี้วัดที่ 8 สมรรถนะการบริการวิชาการ (น้ าหนัก 9) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.2 จ านวนคร้ังการให้บริการวิชาการต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย (น้ ำหนัก 2) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :    ผลผลิต  

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
จ ำนวนคณำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญภำยในมหำวิทยำลัย ที่ให้บริกำรวิชำกำรผ่ำนเทคโนธำนีเทียบกับจ ำนวนอำจำรย์

ประจ ำทั้งหมด ไม่นับรวมอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ไมน่ับรวมอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ 
2. จ ำนวนครั้งท่ีอำจำรย์ให้บริกำรวิชำกำร (ผ่ำนเทคโนธำนี) ในปีงบประมำณนั้น 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์  : 
  

 
 
 
 
 

 
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจสัมพันธก์ับองค์กรชุมชน 

2) เทคโนธำน ี
 
ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งข้อมูล  : เทคโนธำนี  

 
 การเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมำณ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :      ปีงบประมำณ 

 เกณฑ์การให้คะแนน  :  

เกณฑ ์ คะแนน 
0.60 ผลงำน/คณำจำรย์ มทส. 5 
0.55 ผลงำน/คณำจำรย์ มทส. 4 
0.50 ผลงำน/คณำจำรย์ มทส. 3 
0.45 ผลงำน/คณำจำรย์ มทส. 2 
น้อยกว่ำ 0.45 ผลงำน/คณำจำรย์ มทส. 1 

ที่มา : จ ำนวนกำรบริกำรวิชำกำร/คณำจำรย์มหำวิทยำลัยฐำน : 
 ปี 2558 = 181 งำน/361 ท่ำน = 0.5 งำน/คณำจำรย์ มทส. 
 ปี 2559 = 193 งำน/391 ท่ำน = 0.49 งำน/คณำจำรย์ มทส. 
  

จ ำนวนครั้งในกำรให้บริกำรวิชำกำรของคณำจำรย์ (ผ่ำนเทคโนธำนี) 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ไมน่ับรวมอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ 
 

2)  
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3. มิตกิารปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ (2 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 15) 
 ตัวชี้วัดที่ 8 สมรรถนะการบริการวิชาการ (น้ าหนัก 9) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.3 จ านวนหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการบริการวิชาการ (น้ ำหนัก 2) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :     ผลผลติ  

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
  หน่วยงำนภำยนอก หมำยถึง หน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชน และชุมชนทีไ่ม่สังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับบริกำรทำงวิชำกำร โดยผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัดประชุม ฝึกอบรม 

สัมมนำ กำรให้ค ำปรึกษำ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตลอดจนกำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
ทั้งภำครัฐและเอกชน ในปีงบประมำณนั้น 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 
  

จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับบริกำรทำงวิชำกำร (รำยกำร) 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล:  1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจสัมพันธก์ับองค์กรชุมชน 
      2) เทคโนธำน ี

ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งข้อมูล  : เทคโนธำนี  

 การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :     ปีงบประมำณ 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ ์ คะแนน 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอก 100  หน่วยงำนขึ้นไป   5 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอก 90 หน่วยงำน   4 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอก 80 หน่วยงำน   3 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอก 70 หน่วยงำน   2 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกน้อยกวำ่ 70 หน่วยงำน  1 

ที่มา : - ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มี 28 หน่วยงำน 
- ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มี 82 หน่วยงำน 
- ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มี 123 หน่วยงำน  
- ค่ำเฉลี่ย 3 ปี 77.6 หน่วยงำน  
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3. มิตกิารปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ (2 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 15) 
 ตัวชี้วัดที่ 8 สมรรถนะการบริการวิชาการ (น้ าหนัก 9) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.4 การด าเนินงานด้านพันธกจิสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับองค์กรชุมชน (น้ ำหนัก 3) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :      ผลผลติ   

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
กำรด ำเนินงำนด้ำนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับองค์กรชุมชน (University Engagement) หมำยถึงกำร

ด ำเนินงำนตำมภำรกิจต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยบนหลักกำรพื้นฐำน 4 ประกำร ได้แก่ 1) กำรคิดร่วมท ำแบบหุ้นส่วน 
(Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย (Mutual benefit) 3) เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) 
4) เกิดผลกระทบทำงสังคมที่ประเมินได้ (Measurable social impact) 

โครงกำรด้ำนพันธกิจสัมพันธ์ หมำยถึง โครงกำรที่มหำวิทยำลัย โดยนักศึกษำ ชมรมนักศึกษำ บุคลำกร และ/หรือ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย น ำภำรกิจของมหำวิทยำลัยไปร่วมกับองค์กรชุมชน และเป็นไปตำมหลักกำรของพันธกิจสัมพันธ์
มหำวิทยำลัยกับสังคม 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกำรเพื่อสังคม หมำยถึง กำรด ำเนินกิจกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้และก ำไร ที่เป็นมิตรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โปร่งใสตรวจสอบได้ แล้วปันก ำไรส่วนหนึ่งไปช่วยแก้ไขปัญหำสังคมและสิ่งแวดล้อม (ในประเทศ
อังกฤษ กิจกำรเพื่อสังคมต้องปันก ำไรร้อยละ 50 ของก ำไรทั้งหมด) เช่น กำรช่วยเหลือนักเรียนและหรือนักศึกษำที่
ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรศึกษำ กำรตั้งกองทุนเพื่อน ำไปช่วยเหลือชุมชนเมื่อเกิดภำวะภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย 
เป็นต้น หรือเป็นกิจกำรที่แก้ไขปัญหำสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรง ท้ังนี้นับจ ำนวนเทียบกับจ ำนวนทั้งหมดและนับซ้ ำ 

บทควำมกรณีศึกษำที่ดี หมำยถึง บทควำมที่ได้จำกกำรถอดบทเรียนที่ดีจำกโครงกำรพันธกิจสัมพันธ์และกิจกำร
เพื่อสังคม ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในรูปแบบจดหมำยข่ำวหรือทำงเว็บไซต์ หรือเอกสำรรวมเล่ม 

นวัตกรรมทำงสังคม หมำยถึง งำนวิจัยหรือโครงกำรหรือกิจกรรมใหม่ที่แก้ปัญหำสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกำร
จัดท ำต้นแบบที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนต่อกำรแก้ปัญหำได้จริงและพร้อมท่ีจะขยำยผล 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
1) จ ำนวนโครงกำรด้ำนพันธกิจสัมพันธ์ในปีงบประมำณนั้น 
2) บทควำมกรณีศึกษำที่ดีทำงด้ำนพันธกิจสัมพันธ์และกิจกำรเพื่อสังคม 
3) จ ำนวนนักศึกษำและบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมำณเมื่อเทียบกับปีงบประมำณที่แล้ว 
4) จ ำนวนองค์กรชุมชนเข้ำร่วมกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมำณเมื่อเทียบกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
5) ผลงำนนวัตกรรมทำงสังคมในปีงบประมำณนั้น 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์  : 
  

  
 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจสัมพันธก์ับองค์กรชุมชน 
      2) เทคโนธำน ี           

ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งข้อมูล  : เทคโนธำน ี         

 การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :       ปีงบประมำณ 
 

 

  

วิเครำะห์เอกสำรโครงกำร บทควำม และผลผลิต 
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เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. จ านวนโครงการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับองค์กรชุมชน 

 
เกณฑ ์ คะแนน 

มำกกว่ำ 25 โครงกำร 5 
20 โครงกำร 4 
15 โครงกำร 3 
10 โครงกำร 2 
น้อยกว่ำ 6 โครงกำร 1 
ที่มา : ข้อมูลจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีจ ำนวน 11 โครงกำร 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพันธกจิสัมพันธ์และกิจการเพ่ือสังคม   
เกณฑ์กำรประเมิน 
1) มีกำรถอดบทเรียน จัดท ำแบบอย่ำงท่ีดี และเผยแพร่ 
2) มีจ ำนวนนักศึกษำ/บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 10% ของปีท่ีผ่ำนมำ 
3) มีจ ำนวนองค์กรชุมชนเข้ำร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 10% ของปีท่ีผ่ำนมำ 
4) มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรและประเมินผลโครงกำรพันธกิจสัมพันธ์ 
5) มีนวัตกรรมทำงสังคม 

 
 เกณฑ ์ คะแนน 

มีกำรด ำเนินงำนครบ 5 ข้อ 5 
มีกำรด ำเนินงำนครบ 4 ข้อ 4 
มีกำรด ำเนินงำนครบ 3 ข้อ 3 
มีกำรด ำเนินงำนครบ 2 ข้อ 2 
มีกำรด ำเนินงำนครบ 1 ข้อ 1 
ที่มา : ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวนนักศึกษำและบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม มี 5,046 คน 

วิธีการค านวณ 
คะแนนท่ีได้ = คะแนนข้อ 1 + 2 

2  
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4. มิตกิารท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 10) 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม (น้ าหนัก 10) 
 นิยาม/ค าอธิบาย  :  

 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษำเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส ำคัญของคุณภำพบัณฑิตตำม
เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งควำม
คำดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม   

ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภำพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงำมของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลัก
ประกำรหนึ่งท่ีสถำบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในสถำบันอยู่ร่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุข อย่ำงมีคุณค่ำ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงท่ีน่ำศรัทธำ และเป็นที่ยอมรับของสังคม  

สถำบันจึงควรมีกำรวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถำบันจัดให้กับนักศึกษำและมี
นโยบำย แผน ระบบและกลไกในกำรส่งเสริมสนับสนุนโครงกำร หรือกิจกรรมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษำ 
โดยด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืน โดยกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ชัดและ
สำมำรถประเมินผลได้ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 จ านวนกจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือ

นานาชาติ (น้ ำหนัก 5) 
 ชนิดของตัวชี้วัด  :     ผลผลติ   
 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
  ชุมชน หมำยถึง ชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัย  
  ท้องถิ่น หมำยถึง จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ระดับชำติ หมำยถึง หน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำ    
  นำนำชำติ หมำยถึง นำนำประเทศ 
 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
  รำยงำนผลกำรจดักิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่ด ำเนินกำรร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น หรือนำนำชำติ 
 วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 

 วิเครำะหเ์อกสำร กระบวนกำร และผลงำน 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
      2) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 
      3) คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรบูรณำกำรด้ำนทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 
 บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมลู  : ส่วนกิจกำรนักศึกษำ       
 การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 
 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :     รำยหกเดือน 
 เกณฑ์มาตรฐาน :  
    จ ำนวนกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมทีด่ ำเนินกำรร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชำติหรือนำนำชำติ 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

1. กิจกรรมด้ำนศลิปวัฒนธรรมที่ด ำเนินกำรร่วมกับชุมชน หรือ ท้องถิ่น มีค่ำ 1 คะแนน ต่อครั้ง 
2. กิจกรรมด้ำนศลิปวัฒนธรรมที่ด ำเนินกำรระดับชำติ  มีค่ำ 2 คะแนน ต่อครั้ง 
3. กิจกรรมด้ำนศลิปวัฒนธรรมที่ด ำเนินกำรร่วมกับนำนำชำต ิมีค่ำ 3 คะแนน ต่อครั้ง 

เกณฑ ์ คะแนน 
จ ำนวนคะแนน    70 คะแนน ข้ึนไป 5 
จ ำนวนคะแนน    65  คะแนน   4 
จ ำนวนคะแนน    55  คะแนน  3 
จ ำนวนคะแนน    45  คะแนน 2 
จ ำนวนคะแนน    ต่ ำกว่ำ 35 คะแนน 1 
ที่มา :  น ำคะแนนสูงสุดของปีที่ผ่ำนมำก ำหนดเป็นค่ำกลำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้ 54 คะแนน 
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4. มิตกิารท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 10) 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม (น้ าหนัก 10) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 จ านวนผลงานด้านศลิปะและวัฒนธรรม  (น้ ำหนัก 5) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  : ผลผลิต   
 นิยาม/ค าอธิบาย  :  

 ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง งำนสร้ำงสรรค์ที่ส่งเสริมสร้ำงสุนทรีย์ ควำมงำม และควำมสุข แก่
ผู้คน สภำพแวดล้อมและสังคม เพื่อพัฒนำกำรยกระดับควำมมีรสนิยม ควำมสุนทรีย์ เข้ำใจคุณค่ำและควำมส ำคัญ
ของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทำง ในกำรพัฒนำส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข   

ศิลปะ  หมายถึง  ฝีมือ  ฝีมือทำงกำรช่ำง กำรท ำให้วิจิตรพิสดำร  เช่น รูปสลักวีนัสเป็นรูปศิลป์ กำร
ประดิดประดอยอย่ำงมีศิลปะ หรือกำรแต่งกำยอย่ำงมีศิลปะ  หรือกำรแสดงออกซึ่งอำรมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์
ด้วยสื่อต่ำง ๆ เช่น เสียงดนตรี เส้น สี  รูปทรง คือ วิจิตรศิลป์ ศิลปะกำรดนตรี ศิลปะกำรวำดภำพ ศิลปะ กำรละคร 

ศิลปกรรม หมายถึง สิ่งที่สร้ำงสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะ เช่น งำนประติมำกรรม งำนสถำปัตยกรรม งำนประเภท  
ทัศนศิลป์ เส้น สี ผิว  

ศิลปวัตถุ หมายถึง สิ่งที่ท ำด้วยฝีมืออย่ำงประณีตและมีคุณค่ำสูงในทำงศิลปะ เช่น ภำพเขียนรูปปั้น เครื่องลำยครำม 
เครื่องถม  

ศิลปะและวิชาการ หมายถึง วิชำว่ำด้วยกำรเรียนกำรสอนศิลปะ  เช่น ภำษำศำสตร์ ปรัชญำ ประวัติศำสตร์    
ศิลปะปฏิบัติ หมายถึง กรรมวิธีในกำรน ำทฤษฎีและหลักกำรทำงศิลปะไปใช้ในภำคปฏิบัติเพื่อพัฒนำศิลปะให้มี

ควำมงำมหรือเป็นประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้น เช่น กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย เป็นต้น 
ศิลปะพื้นบ้าน หมายถึง ศลิปะแขนงต่ำง ๆ เช่น วรรณกรรมสถำปัตยกรรม ประติมำกรรม จิตรกรรม นำฏศิลป์ 

หัตถกรรม ที่ชำวบ้ำนได้สร้ำงสรรค์ขึ้นจำกกำรเรียนรู้และฝึกปรือในครอบครัวหรือในหมู่บ้ำน เป็นงำนสร้ำงสรรค์ของ
สังคมชำวบ้ำน และได้พัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องกันมำหลำยชั่วคน 
วัฒนธรรม หมายถึง  ควำมเจริญงอกงำมของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น เรื่องควำมคิด ควำมรู้สึก 
ควำมเช่ือ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสำมำรถเห็นได้จำกพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจำกกิจกรรม  
หรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์  วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพำะและมีลักษณะสำกล เปลี่ยนแปลงตำมสมัยนิยม 
วัฒนธรรมปัจจุบันท่ีดีควรมีควำมสอดคล้องกับควำมเป็นสำกล แต่มีรำกฐำนของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่ำ 

วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงควำมเป็นอุดมศึกษำ ที่ถือเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อ
สังคม มีควำมเจริญ งอกงำมทำงปัญญำ ควำมรู้ ควำมคิด ทัศนคติ และจิตใจ กำรมีน้ ำใจเสียสละและกำรมีส่วน
ร่วมกับสังคม สำมำรถเป็น ผู้น ำที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหำวิทยำลัยที่น่ำศรัทธำเป็นที่
ยอมรับ  มีบทบำทต่อกำรปกป้อง วัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย   และพัฒนำแนวทำงกำรด ำรงชีวิตท่ำมกลำงกระแส
วัฒนธรรมสำกลได้เหมำะสมอย่ำงฉลำดรู้ 

ผลงานวิชาการ หมายถึง บทควำม ชุดกำรเรียนรู้ หนังสือด้ำนศิลปวัฒนธรรม ต ำรำ นิตยสำรเผยแพร่ ร่วมจัด
นิทรรศกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
  กำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
 วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
  

วิเครำะหเ์อกสำร กระบวนกำร และผลงำน 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1)  รองอธิกำรบดีฝำ่ยกิจกำรนักศกึษำ 
      2)  ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 
      3)  ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 
      4)  คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรบูรณำกำรด้ำนทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 
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 บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมลู  : ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

การเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :    รำยหกเดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. ผลงานหรือชิ้นงาน มีค่า  3  คะแนน  

ผลงำนหรือช้ินงำน หมำยถึง  
1.1 ผลงำนวิชำกำรด้ำนศลิปวัฒนธรรม   
1.2 ผลงำนด้ำนดนตรีนำฏศิลป ์
1.3 ผลงำนด้ำนจิตรกรรม 
1.4 ผลงำนด้ำนประติมำกรรม 
1.5 ผลงำนด้ำนทัศนศลิป ์
1.6 ผลงำนด้ำนศลิปะประยุกต ์
1.7 ผลงำนด้ำนหัตถกรรม 
1.8 ผลงำนด้ำนสถำปตัยกรรม 
1.9 ผลงำนด้ำนวรรณกรรม  

2. กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม  มีค่า 2 คะแนน 
กิจกรรมด้ำนศลิปวัฒนธรรม หมำยถึง  
2.1 กิจกรรมโครงกำรสืบสำนศลิปวัฒนธรรม และประเพณี 
2.2 กำรบรรยำยเชิงศิลปวัฒนธรรม  
2.3 กำรฝึกอบรม ถ่ำยทอดควำมรูด้้ำนศิลปวัฒนธรรม 
2.4 กำรเก็บรวบรวม สะสมและเผยแพร่ผลงำนทำงศิลปวัฒนธรรม 

เกณฑ ์ คะแนน 
จ ำนวนคะแนน    70 คะแนน ข้ึนไป 5 
จ ำนวนคะแนน    65  คะแนน   4 
จ ำนวนคะแนน    55  คะแนน  3 
จ ำนวนคะแนน    45  คะแนน 2 
จ ำนวนคะแนน    ต่ ำกว่ำ 35 คะแนน 1 

ที่มา : - ควำมหมำยของค ำศัพท์จำกพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 และคู่มือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
     (พ.ศ.2554 – 2558)  ระดับอุดมศึกษำ ฉบับสถำนศึกษำ พ.ศ. 2554  (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกำยน พ.ศ. 2554) 

  - เนื่องจำกกำรสร้ำงผลงำนหรือชิ้นงำนเป็นสิ่งท่ีท ำได้ยำก จึงเพิ่มเกณฑ์กำรให้คะแนนผลงำนหรือชิ้นงำน  
      จำกเดิม 1 คะแนน เป็น 3 คะแนน โดยจะต้องมีกำรเผยแพร่ผลงำน/กิจกรรม  
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5. มิตกิารบริหารจัดการ (2 ตัวชีวั้ด) (น้ าหนัก 20) 
 ตัวชี้วัดที่ 10 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร (น้ าหนัก 14) 
 นิยาม/ค าอธิบาย :  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร หมำยถึง กระบวนกำรจัดกำร กำรสรรหำ กำรใช้อย่ำงประหยัด  และ
กำรสงวนรักษำ ด้ำนทรัพยำกรบคุคล กำรเงินและพสัดุ ใหม้ีคณุภำพและประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนนุกำรด ำเนินกำร
ของมหำวิทยำลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหำวิทยำลัย 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  ขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางด้านงบประมาณ (น้ ำหนัก 3) 
 ชนิดของตัวชี้วัด  :     ผลผลติ   
 นิยาม/ค าอธิบาย  : 

1) รำยได้ของมหำวิทยำลัย ได้แก่ รำยรับจำกกำรจัดกำรศึกษำและบริกำร รำยรับจำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 
รำยรับอื่นๆ และรำยรับจำกแหล่งทุนภำยนอกที่มหำวิทยำลัยท ำสัญญำผูกพันทำงกฎหมำย 

2) งบด ำเนินกำรจำกงบประมำณแผ่นดิน ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
เงินอุดหนุนต่ำงๆ ทั้งนี้ ไม่รวมงบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำงที่ได้รับจัดสรรโดยปรำกฏใน พ.ร.บ.
งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณพิเศษที่ได้รับจัดสรรจำกรัฐบำล เช่น งบประมำณกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
  1) รำยได้ของมหำวิทยำลัยตำมนิยำมที่ก ำหนดข้ำงต้น 
   - จ ำแนกรำยละเอียดตำมประเภทรำยได้ 
   - ระบุแหล่งที่มำหรือลักษณะกำรไดม้ำของรำยได้แตล่ะประเภท 
  2) รำยละเอียดเงินงบประมำณแผ่นดินจ ำแนกเป็นงบด ำเนินกำรและงบลงทุน และงบประมำณทั้งหมดที่ 
   มหำวิทยำลัยได้รับอนุมัติประจ ำปี 
 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 

    เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยในปีงบประมำณน้ัน – เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
                                   เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
      2) ส่วนแผนงำน 
 บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมลู  : ส่วนแผนงำน  

การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 
 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :      ทุกเดือน 
 เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ ์ คะแนน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ข้ึนไป 5 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 4 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5                                      3 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 2 
เพิ่มขึ้นน้อยกว่ำร้อยละ 3 1 

ที่มา : -  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 2.95 
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 26.78 
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 16.21 
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 12.72  

เหตุผล เนื่องจำกกำรเพ่ิมขึ้นของเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ถึง 2559 รวมร้อยละ 55.71 มีปัจจัย
หลักมำจำกกำรปรับขึ้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ โดยได้ยกฐำนเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรปรับ
ขึ้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจะหมดรอบกำรปรับขึ้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และกำรปรับขึ้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำใหม่
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันยังไม่เหมำะสม เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่ดีพอ อันอำจจะเป็นภำระต่อประชำชน 
ดังนั้น มหำวิทยำลัยจึงขอปรับเกณฑ์กำรประเมิน โดยใช้ผลกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีงบประมำณ
ก่อนกำรปรับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.95 เป็นฐำนร่วมกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของรำยได้ฯ ที่มำกขึ้น
จำกนโยบำยสนับสนุนงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำรที่เพ่ิมขึ้นของรัฐบำลและเอกชน โดยขอปรับเกณฑ์ 3 คะแนน ที่ร้อยละกำร
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  

x  100 
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5. มิตกิารบริหารจัดการ (2 ตัวชีวั้ด)(น้ าหนัก 20) 
 ตัวชี้วัดที่ 10 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร (น้ าหนัก 14) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  ประสิทธิภาพการจัดการด้านการเงินและบัญชี  (น้ ำหนัก 3) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :     กระบวนกำร/ผลผลติ   

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
วิธีกำรด ำเนินงำนตำมระบบหรือขั้นตอนด้ำนกำรเงินและบัญชี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของงำนที่ถูกต้องตำมมำตรฐำน

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี มีควำมโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎระเบียบปฏิบัติ ในกรณีของงำนที่มีเง่ือนไขเวลำ
เป็นตัวก ำหนดจะต้องปฏิบัติงำนให้เสร็จก่อนก ำหนดเวลำทันต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  มีกำรตรวจสอบ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและรำยงำนต่อผู้บริหำรทรำบอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ และมี
กำรปรับปรุงพัฒนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำร กำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจมำปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรพัฒนำงำนและระบบจนเกิดนวัตกรรมใหม่สำมำรถเป็นต้นแบบที่ดีได้ 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
1. คู่มือกำรปฏิบตัิงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบญัชี 
2. ผลกำรตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภำยในและส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
3. รำยงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีมีควำมรวดเร็ว ทันตำมก ำหนดเวลำและควำมต้องกำรของต่อผู้ใช้ข้อมูล 
4. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนต่อผู้บริหำร 
5. หลักฐำนกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสทิธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
6. หลักฐำนกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนนิกำร

ด้ำนกำรเงินและบัญชี 
7. หลักฐำนอื่นที่สำมำรถแสดงให้เหน็ว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 
  

วิเครำะหเ์อกสำร กระบวนกำร ผลงำน และกำรสัมภำษณ ์

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
      2) ส่วนกำรเงินและบัญชี 

 ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งข้อมูล  : ส่วนกำรเงินและบัญชี 

การเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :      รอบครึ่งปีงบประมำณ 

 เกณฑ์การให้คะแนน: 
เกณฑ์กำรประเมิน 
1) มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินและบัญชีด้วยควำมโปร่งใส   
2) มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินและบัญชีด้วยควำมรวดเร็วทันต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร    
3) มีกำรสุ่มรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และน ำมำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มี

ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
4) มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรบริหำรกำรคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินและ

บัญชีอย่ำงต่อเนื่อง 
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5) น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะทำงกำรเงิน ประกอบกำรพิจำรณำหรือ
ตัดสินใจของผู้บริหำร  

6) ให้ข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนทำงกำรเงินท่ีดีแก่บุคลำกรของหน่วยงำนอ่ืน  
7) พัฒนำและรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเงินและบัญชีอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนและองค์กร

ทั้งภำยในและภำยนอก  
8) พัฒนำระบบสำรสนเทศแจ้งเตือน เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดด้ำนกำรเงินและบัญชี 
9) ไม่มีข้อสังเกตอย่ำงมีนัยส ำคัญ จำกรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงินปีล่ำสุดของส ำนักงำนกำรตรวจเงิน

แผ่นดิน 
 

เกณฑ ์ คะแนน 
มีกำรด ำเนินกำร  9  ข้อ 5 
มีกำรด ำเนินกำร  8  ข้อ 4 
มีกำรด ำเนินกำร  7  ข้อ                                      3 
มีกำรด ำเนินกำร  6  ข้อ 2 
มีกำรด ำเนินกำร  1 – 5  ข้อ 1 
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5. มิตกิารบริหารจัดการ (2 ตัวชีวั้ด) (น้ าหนัก 20) 
 ตัวชี้วัดที่ 10 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร (น้ าหนัก 14) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.3  ประสิทธิภาพของระบบพัสดุ  (น้ ำหนัก 3) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :    กระบวนกำร/ผลผลติ   

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
ระบบพัสดุ หมำยถึง กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กระบวนกำรบริหำรสัญญำ กระบวนกำรควบคุมพัสดุที่มีกำร

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ตำมระเบียบฯ ข้อบังคับฯ โดยยึดหลักกำรบริหำรพัสดุด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
1. มีรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรด้ำนพัสดุต่อผู้บริหำรทรำบ 
2. มีรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรด้ำนพัสดุต่อคณะกรรมกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณและ

เร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติกำรทรำบ 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 

 วิเครำะห์เอกสำร กระบวนกำร และผลงำน 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
      2) ส่วนพัสด ุ

 ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งข้อมูล  : ส่วนพัสด ุ

 การเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน :    รำยไตรมำส 

 เกณฑ์การให้คะแนน  :     
เกณฑ์บังคับ (ไม่คิดคะแนน) 
1) มีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนบริหำรงำนพัสดุ   
2) มีกำรด ำเนินกำรด้ำนพัสดุด้วยควำมโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง    
3) มีกำรด ำเนินกำรด้ำนพัสดุด้วยควำมคุ้มค่ำ รวดเร็วทันต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1) มีกำรรวบรวมควำมต้องกำร และจัดท ำแผนกจัดหำพัสดุก่อนเริ่มปีงบประมำณ 
2) มีกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุและลงนำมในสัญญำแล้ว  เสร็จได้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 35 ภำยในไตรมำสที่ 1 ของ

ปีงบประมำณ 
3) มีกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุและลงนำมในสัญญำแล้วเสร็จครบถ้วนร้อยละ 50 ภำยในไตรมำสที่ 1 ของ

ปีงบประมำณ 
4) มีกำรบริหำรสัญญำ และด ำเนินกำรตรวจรับตรวจกำรจ้ำงให้เป็นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำ และแล้วเสร็จได้

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 95 ภำยในไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ 
5) มีกำรบริหำรสัญญำ และด ำเนินกำรตรวจรับตรวจกำรจำ้งให้เป็นไปตำมเง่ือนไขในสัญญำ แล้วเสร็จครบถ้วน

ร้อยละ 100 ภำยในไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ 
6) มีกำรรำยงำนผลกำรส ำรวจครุภัณฑ์ประจ ำปีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภำยในวันท่ี 31 ธันวำคมของปี 
 

เกณฑ ์ คะแนน 
ด ำเนินกำรได้ 6 ข้อ 5 
ด ำเนินกำรได้ 5 ข้อ 4 
ด ำเนินกำรได้ 4 ข้อ 3 
ด ำเนินกำรได้ 3 ข้อ 2 
ด ำเนินกำรได้ 2 ข้อ 1 
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5. มิตกิารบริหารจัดการ (2 ตัวชีวั้ด) (น้ าหนัก 20) 
 ตัวชี้วัดที่ 10 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร (น้ าหนัก 14) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.4   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (น้ ำหนัก 3)  

 ชนิดของตัวชี้วัด  :     กระบวนกำร/ผลผลติ 

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคลตำมระบบรวมบริกำร  ประสำนภำรกิจ  เน้นหลักกำรบริหำรจัดกำรที่คลอ่งตวั  

ยืดหยุ่นสำมำรถใช้ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภำพและประหยัด  มีกำรคัดเลือกคนดี คนเก่ง
เข้ำสู่ระบบโดยมีอัตรำเงินเดือนท่ีดึงดูดและจูงใจ สำมำรถรักษำคนดี  คนเก่งไว้ในระบบ มีกำรให้รำงวัลยกย่อง  เชิดชู
เกียรติบุคลำกร  รวมทั้ง มีกำรด ำเนินกำร ด้ำนกำรวินัย อุทธรณ์  ร้องทุกข์ กับบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ  ด้วยควำม
โปร่งใส  เป็นธรรม และยุติธรรม 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :   
  อัตรำเงินเดือนเริ่มต้นเทียบกับมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 

  
 

อัตรำเงินเดือนเริ่มตน้ของบุคลำกรสำยปฏิบตัิกำรฯ ของ มทส. ในปีงบประมำณนั้น  ๆ
อัตรำเงินเดือนเริ่มตน้ของบุคลำกรสำยปฏิบตัิกำรของมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ (เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัย) 

 
 

 
อัตรำเงินเดือนเริ่มตน้ของบุคลำกรสำยวิชำกำรของ มทส. ในปีงบประมำณนั้น  ๆ

อัตรำเงินเดือนเริ่มตน้ของบุคลำกรสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ (เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัย) 
 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
      2) ส่วนกำรเจำ้หน้ำท่ี 

ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งข้อมูล  : ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :    รำยปี 
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เกณฑ์การให้คะแนน  : 
เกณฑ ์ คะแนน 

1.1 สำยปฏิบตัิกำร  
ตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป 5 
1.50 4 
1.25 3 
1.00 2 
น้อยกว่ำ 1.00 1 
1.2 สำยวิชำกำร  
ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 5 
1.75 4 
1.50 3 
1.25 2 
น้อยกว่ำ 1.25 1 

 
ที่มา : ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มหำวิทยำลัยมีอัตรำเงินเดือนเริ่มต้นเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำเงินเดือนเริ่มต้นของ

หน่วยงำนภำยนอก (สถำบันกำรศึกษำ) ท่ีมีฐำนะเดียวกัน คือ 1) สำยปฏิบัติกำร เท่ำกับ 0.97 และ 2) สำยวิชำกำร 
เท่ำกับ 1.28  

หมำยเหตุ  :   ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคคลต่องบด ำเนินกำร กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง อำยุงำนเฉลี่ยของบุคลำกร 
กำรให้รำงวัลเชิดชูเกียรติบุคลำกร กำรแต่งตั้งต ำแหน่งวิชำกำร วิชำชีพ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยอุทธรณ์
ร้องทุกข์ จัดเป็นเอกสำรเพื่อกำรติดตำม (Monitor) กำรด ำเนินงำน 

 
วิธีการค านวณ 
 คะแนนท่ีได้  =  คะแนนข้อ 1.1 + ข้อ 1.2 
            2 
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5. มิตกิารบริหารจัดการ (2 ตัวชีวั้ด) (น้ าหนัก 20) 
 ตัวชี้วัดที่ 10 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร (น้ าหนัก 14) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.5   ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ (น้ ำหนัก 2)  

 ชนิดของตัวชี้วัด :   ผลผลติ   

 นิยาม/ค าอธิบาย :  
มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรระบบรวมบริกำร ประสำนภำรกิจเพื่อใช้ทรัพยำกรทุกประเภทให้เกิดประโยชน์

สูงสุด มีควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำนและบริหำรงำนให้เกิดควำมประหยัด สำมำรถใช้ทรัพยำกรต่ำงๆร่วมกันได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพเช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ทรัพยำกรสำรสนเทศ  สื่อกำรเรียนกำรสอน รถเช่ำบริกำร เป็นต้น 
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของกำรบริกำรดังกล่ำว จึงเห็นควรจัดให้มีกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม แล้วน ำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมมำเฉลี่ยเป็น
ภำพรวมทั้งมหำวิทยำลัย 

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
1) ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรระบบรวมบริกำร ประสำนภำรกิจ 
2) จ ำนวนผู้ใช้บริกำร ที่ตอบแบบสอบถำม 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 
  

 
 
 
 
 

 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
      2) ส่วนสำรบรรณและนิติกำร 

 ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งข้อมูล  : ส่วนสำรบรรณและนิติกำร 

การเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :    รำยปี 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ระดับผลประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ “ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ”  
 

เกณฑ ์ คะแนน 
ระดับผลประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร “ระบบรวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” (ระดับ 4.25 ขึ้นไป) 5 
ระดับผลประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร “ระบบรวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” (ระดับ 4.05) 4 
ระดับผลประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร “ระบบรวมบริกำร ประสำนภำรกจิ” (ระดับ 3.85)                                      3 
ระดับผลประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร “ระบบรวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” (ระดับ 3.65) 2 
ระดับผลประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร “ระบบรวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” (ต่ ำกว่ำ 3.45) 1 

ที่มา : - ข้อมูลปีกำรศึกษำ 2556 มีคะแนนระดับควำมพึงพอใจ 3.81 
  - ข้อมูลปีกำรศึกษำ 2557 มีคะแนนระดับควำมพึงพอใจ 3.82 

- ข้อมูลปีกำรศึกษำ 2558 มีคะแนนระดับควำมพึงพอใจ 3.83 
- ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจ 3 ปี (ปี 2556 – 2558) เท่ำกับ 3.82 และค่ำระหว่ำงช่วงชั้นแต่ละช่วงชั้น 
  ห่ำงกัน 0.20 

ระดับควำมพึงพอใจ    =
ผผลคะแนนรวม 

ผลคะแนนรวมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
จ ำนวนแบบสอบถำมทีไ่ด้รับ (ฉบับสมบูรณ์) 
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5. มิตกิารบริหารจัดการ (2 ตัวชีวั้ด) (น้ าหนัก 20) 
 ตัวชี้วัดที่ 11 ประสิทธิภาพระบบการสนับสนนุการบริหารจัดการ (น้ าหนัก 6) 
 นิยาม/ค าอธิบาย  : 

ประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย พิจำรณำจำก 
ประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง และประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรของมหำวิทยำลัย  

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 11.1  ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (น้ ำหนัก 4) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :     กระบวนกำร/ผลผลติ    

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
ประสิทธิภาพ หมำยถึง ระบบกำรด ำเนินงำนที่ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จได้อย่ำงดี เช่น หน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพมี

ระเบียบขั้นตอนในกำรท ำงำน พนักงำนมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ มีระบบกำรตรวจสอบ และผลิตผลงำนคุณภำพได้ตรงเวลำ 
การบริหารจัดการ หมำยถึง กระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่อยู่ภำยใต้ควำมซับซ้อนของระบบสังคม 

ซึ่งบุคลำกรภำยในหน่วยงำนจะต้องสร้ำงระดับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่และภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยของตนเอง  ให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำรและบรรลุตำมเป้ำหมำยของผู้บังคับบัญชำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

การควบคุมภายใน หมำยถึง กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ผู้ก ำกับดูแล ฝ่ำยบริหำรและบุคลำกรของหน่วยรับตรวจจัดให้
มีขึ้น  เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุมภำยในด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน ซึ่งรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกัน
หรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้ำนควำมเช่ือถือได้
ของรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

ความเสี่ยง หมำยถึง โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ที่น ำไปสู่ควำมเสียหำย ควำมรั่วไหล ควำมผิดพลำด สูญเปล่ำหรือกำร
ทุจริต ท่ีส่งผลกระทบต่อควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรได้หรือควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันขององค์กร โดยมีกำรบริหำรควำมเสีย่ง ได้แก่ กลยุทธ์และกระบวนกำรที่ผู้บริหำรใช้จัดกำรกับควำมเสีย่งใหอ้ยู่
ในระดับที่องค์กรรับได้ โดยคงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงำนท่ีท ำจะประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมำยถึง ระดับค่ำคะแนนของโอกำสกำรเกิดเหตุกำรณ์และค่ำผลกระทบตำม
ประเภทของควำมเสี่ยงท่ีมหำวิทยำลัยสำมำรถยอมรับควำมเสี่ยงน้ันได้  

องค์ประกอบการควบคุมภายใน  หมำยถึง หลักกำรหรือแนวคิดท่ีจ ำเป็นต้องมีอยู่ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำนเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลผุลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด  โดยมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในของ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินไดก้ ำหนดองค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งประกอบด้วย 1) สภำพแวดล้อมของกำร
ควบคุม  2) กำรประเมินควำมเสีย่ง  3) กิจกรรมกำรควบคุม  4) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  และ 5) กำรติดตำม
ประเมินผล 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
1. แผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในและแผนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
2. รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนระบบควบคมุภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบติดตำมประเมินผล เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
4. รำยงำนผลกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
5. หลักฐำนอื่นที่สำมำรถแสดงให้เหน็ว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ :  
  

 วิเครำะหเ์อกสำร กระบวนกำร ผลกำรด ำเนินงำน และกำรสัมภำษณ์ 
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 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
      2) ผู้ช่วยอธิกำรบดฝี่ำยบริหำร 
      3) ส่วนกำรเงินและบัญชี 
      4) หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 ผู้รับผิดชอบ/บันทึกข้อมูล   :       ส่วนกำรเงินและบัญชี และหน่วยตรวจสอบภำยใน        

 การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :      รำยไตรมำส 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

1) ด ำเนินกำรตำมระบบกำรควบคุมภำยในและระบบบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อม
มีแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

2) มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในและระบบบริหำร
ควำมเสี่ยง 

3) มีกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงอยู่
เสมอ  

4) ไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยตรวจสอบภำยใน 

5) สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ทันเวลำจนป้องกันและลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ใน
ทุกควำมเสี่ยง 

6) มีหน่วยงำนภำยนอกน ำแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีไปด ำเนินกำรใช้หรือเข้ำศึกษำดูงำนหรือขอข้อมูลด้ำน
กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
เกณฑ ์ คะแนน 

มีกำรด ำเนินงำนครบ 6 ข้อ 5 
มีกำรด ำเนินงำน 5 ข้อ 4 
มีกำรด ำเนินงำน 4 ข้อ 3 
มีกำรด ำเนินงำน 3 ข้อ 2 
มีกำรด ำเนินงำน 2 ข้อ 1 
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5. มิตกิารบริหารจัดการ (2 ตัวชีวั้ด) (น้ าหนัก 20) 
 ตัวชี้วัดที่ 11 ประสิทธิภาพระบบการสนับสนนุการบริหารจัดการ (น้ าหนัก 6) 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 11.2  ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (น้ ำหนัก 2) 

 ชนิดของตัวชี้วัด  :     ผลผลติ 

 นิยาม/ค าอธิบาย  :  
 มหำวิทยำลัยควรมีกำรปรับปรุง และ/หรือกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่ช่วยสนับสนุนและเช่ือมโยงกำร
ปฏิบัติงำนในแต่ละระดับของบุคลำกรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศักยภำพให้แก่สถำบันในด้ำนกำรบริหำร กำรวำงแผน และกำรตัดสินใจ ทั้งนี้ ระบบสำรสนเทศ
ดังกล่ำวต้องมีกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปรับปรุง และ/หรือพัฒนำ เพื่อควำมสมบูรณ์ และควำมพึง
พอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศดังกล่ำว   

 ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
1) เอกสำรหลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดของแผนกำรปรับปรุง และ/หรือกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศตำมพันธกิจ

ของมหำวิทยำลัย หรือตำมควำมต้องกำรของสถำบัน ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
2) เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงผลลัพธ์ของกำรปรับปรุง และ/หรือกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศตำมแผนที่

ก ำหนดไว้ ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
3) รำยงำนผลกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศท่ีปรับปรุง และ/หรือพัฒนำขึ้น 
4) รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศท่ีปรับปรุง และ/หรือพัฒนำขึ้น 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 
  

 วิเครำะหเ์อกสำร กระบวนกำร และผลงำน 
 
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน 
      2) สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS) 

 ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งข้อมูล  : ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

การเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :    รำยเดือน 

 เกณฑ์การให้คะแนน  : 
เกณฑ์กำรประเมิน 
1) มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุง และ/หรือพัฒนำระบบสำรสนเทศตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย หรือตำม

ควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงชัดเจน ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
2) มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
3) ระบบสำรสนเทศผ่ำนกำรประเมินประสิทธิภำพระดับ 3.50 ข้ึนไป 
4) ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจระบบสำรสนเทศอยู่ในระดับ 3.50 ข้ึนไป 
5) มีกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ ตำมผลกำรประเมินอย่ำงน้อยร้อยละ 50 
6) ปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศทุกระบบ ให้ถึงระดับ 3.50 ข้ึนไป 
 

เกณฑ ์ คะแนน 
มีกำรด ำเนินกำรได้ 6 ข้อ  5 
มีกำรด ำเนินกำรได้ 5 ข้อ 4 
มีกำรด ำเนินกำรได้ 4 ข้อ 3 
มีกำรด ำเนินกำรได ้3 ข้อ  2 
มีกำรด ำเนินกำรได ้2 ข้อ  1 

ที่มา  : ปีกำรศึกษำ 2558 ด ำเนินกำรได้ 5 ข้อ 
 เพื่อปรับปรุงระบบและกลไกของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นจำก

ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
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รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลัย 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

A 

ปรั
บ/
แก้
ไข/
ตร
วจ
สอ
บ 

3.2 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบปี 
  กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบปี เน้นกำรก ำกับติดตำมและประเมินควำมส ำเร็จตำมพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัยและตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยเสนอรำยงำนสรุปกำรประเมินผลงำนทั้งปี 
รำยละเอียดและขั้นตอนสรุปดังแผนภำพที่ 4  
 

Input Process Output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4  :  ผังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบปี 

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ  
ประชุมหำรือกบัคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

จัดท ำ “ร่ำง” แผนและกรอบกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลงำนประจ ำป ี
หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

ตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชีว้ัด 
และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของ 
มทส. (SUT Scorecard) 

แก้ไข (ถ้ำมี) 

น ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำมฯ  
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ  
ตำมมติคณะกรรมกำรติดตำมฯ (ถ้ำมี) 

 

ปรับ/แก้ไข (ถำ้มี) 

น ำเสนอสภำมหำวิทยำลยั 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

แผนและกรอบกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมิน 

ผลงำนประจ ำป ี
ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ  

ตำมมติสภำมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) 
 

-  แผนพัฒนำ มทส. 
-  แผนปฏิบัตกิำร 
-  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรระยะยำว 

เร่ืองเชิงนโยบำย และผลกำร
ด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ 

   คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
-  ผลกำรด ำเนินงำนของอธกิำรบด ี
-  ผลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบภำยใน   

และกำรบริหำรควำมเส่ียง 
-  กรอบเวลำ 
-  ตัวชีว้ัดกำรประเมิน/กำรประกัน 
   คุณภำพ มทส. 
-  ตัวชี้วัด สกอ./สมศ./ก.พ.ร. 
                ฯลฯ 

น ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำมฯ และคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย (ประชุมหำรือ)  
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรติดตำมฯ 
และคณะผู้บริหำร (ถำ้มี) 
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รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลัย 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

จัดท ำหนังสือขอขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี
และเอกสำรประกอบ 

หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

ปรับ/แก้ไข (ถำ้มี) 
 

A 

ปรั
บ/
แก้
ไข/
ตร
วจ
สอ
บ 
ตำ
ม
มติ
ค
ณ
ะก
รร
มก
ำร
ติด
ตำ
มฯ 
แล
ะ
ค
ณ
ะ
ผู้
บริ
หำ
ร 
(ถ้
ำ
มี) 
 

รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลัย 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

Input Process Output 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4  :  ผังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบปี (ต่อ) 

- ประเด็นกำรด ำเนินงำนโครงกำรระยะยำว 
  เรือ่งเชิงนโยบำย และมตคิณะกรรมกำร 
  ชุดต่ำงๆ  
- ประเด็นกำรด ำเนินงำนของอธกิำรบดี 
- ประเด็นกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที ่
  ระบุในแผนปฏิบัติกำร 
- กรอบกำรประเมิน SUT Scorecard 5 มิต ิ
- ข้อมูลกำรตรวจสอบภำยในและกำร 
  บริหำรควำมเส่ียง 

ฯลฯ 

ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ประชุมร่วมกับคณะผูบ้ริหำรในกำร
จัดเตรียมข้อมูลตำมแผนและกรอบกำรติดตำมฯ 

 

แก้ไข (ถ้ำมี) 

ข้อมูลจำกหน่วยงำน 
- ผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ ข้อสังเกต/ 
  ข้อเสนอแนะ 
- ผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบด ี
- ผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัชี้วัดในแผน 
  ปฏบิัติกำร 
- ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำร 
  ประเมิน SUT Scorecard 5 มิติ 
- ผลกำรตรวจสอบภำยในและ 
  กำรบริหำรควำมเส่ียง 

ฯลฯ 

ส่งหนังสือ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 

แก้ไข (ถ้ำมี) 

ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ประชุมเชิงปฏิบัตกิำรกับหน่วยงำน 
 

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ ประชุมหำรือ 
ร่วมกับคณะผู้บริหำรเพื่อสอบทำนร่ำงรำยงำน 

อธิกำรบดี/รองอธิกำรบด ี 

ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับหนว่ยงำน 
(คู่มือระบบติดตำมฯ) 

รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ และจัดท ำ  
“ร่ำง” รำยงำนกำรติดตำมฯ ประจ ำปี 

หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

น ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำมฯ 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ  
ตำมมติคณะกรรมกำรติดตำมฯ (ถ้ำมี) 

 

“ร่ำง” รำยงำน 
กำรติดตำม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงำนประจ ำป ี

B 

ปรั
บ/
แก้
ไข/
ตร
วจ
สอ
บ 
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รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลัย 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลัย 
พิจำรณำ/ลงนำม 

Input Process Output 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 4  :  ผังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบปี (ต่อ) 
 

น ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำมฯ และคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย (ประชุมหำรือ) 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบตำมมติ 
คณะกรรมกำรติดตำมฯ และคณะผูบ้ริหำร (ถ้ำม)ี 

น ำเสนอสภำมหำวิทยำลยั 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ  
ตำมมติสภำมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี)  
และจัดท ำรูปเล่มฉบับสมบูรณ ์

หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

แก้ไข (ถ้ำมี) 

ประสำนศูนย์บรรณสำรฯ/โรงพิมพ ์
จัดท ำส ำเนำและรูปเล่มเอกสำร  

 

น ำเสนอรำยงำนกำรประเมินผลงำนในที่ประชุม
ประสำนงำนบริหำร และเผยแพร่บน Website 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
 

จัดท ำหนังสือส่งหน่วยงำน 
หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

ส่งเอกสำรให้หน่วยงำน  
 

แก้ไข (ถ้ำมี) 

รำยงำนกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลงำน ประจ ำป ี

“ร่ำง” รำยงำนกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 

ประจ ำปี 

B 

ปรั
บ/
แก้
ไข/
ตร
วจ
สอ
บ 
ตำ
ม
มติ
คณ
ะก
รร
มก
ำร
ติด
ตำ
มฯ 
แล
ะ
ค

ณะ
ผู้บ
ริห
ำร 
(ถ้ำ
มี) 
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ส่วนที่ 4 
ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์  
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4.1   ความเป็นมา 
ระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนเป็นเครื่องมือและกลไกให้กับสภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำร

ในลักษณะที่ให้ข้อมูลส่งสัญญำณเตือนล่วงหน้ำหำกพบกรณีที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข  คณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ในกำรประชุมนัดพิเศษ/2556 เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 ได้ให้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่ำ “มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ที่
หน่วยงานสามารถรายงานผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา และระบบสามารถประมวลผลได้ทันที (Real Time) 
เพื่อที่คณะกรรมการติดตามฯ จักได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่” ดังนั้น ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
และสถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS) จึงได้ร่วมกันพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน หรือระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนออนไลน์ขึ้น เพื่อให้
หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยสำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้ตลอดเวลำ และระบบสำมำรถประมวลผลได้ทันที 
(Real Time) เพื่อที่คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนจักได้ใช้เป็นเครื่องมือในกำรท ำหน้ำที่
ให้กับสภำมหำวิทยำลัย 
 
4.2   การเข้าสู่ระบบ 

หน่วยงำนสำมำรถเข้ำสู่ระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนออนไลน์ได้โดยกำรเข้ำไปที่เว็บไซต์
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย http://www.sut.ac.th/ouc/ และคลิก            ระบบติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนออนไลน์ ดังแสดงในแผนภำพที่ 5 

 

แผนภาพที ่5 :  เว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

http://www.sut.ac.th/ouc/%20และ


คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 57 

จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอในกำรเข้ำสู่ระบบ  (Log in)  ดังแสดงในแผนภำพที่ 6 โดยให้หน่วยงำนกรอก
รหัสพนักงำน และรหัสผ่ำน (Password) ในกำรเข้ำใช้ Email 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนเข้ำสู่ระบบแล้ว จะปรำกฏหน้ำแรกของระบบดังแสดงในแผนภำพที่ 7 โดยเป็น
องค์ประกอบในภำพรวมของระบบ จ ำนวน 6 ส่วน โดยสำมำรถคลิกเข้ำไปดูข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ได้ทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 
 
 

 
 
 

แผนภาพที ่6 :  หน้าเข้าสู่ระบบ 

แผนภาพที ่7 :  หน้าแรกของระบบ 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 58 

 
 

1. ผลกำรด ำเนนิงำนตำมมติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
 
 

2. ผลกำรด ำเนนิงำนของอธิกำรบดี 
 

 
3. ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 

 
 

4. ผลกำรด ำเนนิงำนกำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 

5. กำรประเมินผลงำนมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) 
 
 

6. ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจส ำหรับผู้บริหำร (SUT AI Dashboard)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 5 

ภาคผนวก 1 
 

กรอบการติดตามและประเมินผลงานของ มทส. 
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560) 

  



 

กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560) 

วัตถุประสงค์ ดัชนีชี้วัดผลงาน วิธีการติดตามและประเมินผลงาน ข้อมูลประกอบ การรับฟังความคิดเห็น 
1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร     

1.1 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามมติ/
ข้ อ สั ง เ ก ต / ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง 
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

 1.1.1 โครงการระยะยาว  
 1.1.2 เร่ืองเชิงนโยบาย  
 1.1.3 มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
1.2 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของ

อธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตามผลอัน
เป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่ าจะเกิด
ขึ้นกับ มทส. เมื่อครบวาระการด ารง
ต าแหน่งของอธิการบดี (1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

1) ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นไป
ตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
2) ผลการด าเนินงานของอธิการบดีที่สะท้อน

ถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวทิยาลยั 

1) เปรียบเทียบการด าเนินงานจริงของ
มหาวิ ทย าลั ย ในรอบครึ่ งแรกข อ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับมติ/
ข้ อ สั ง เ ก ต / ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ   

 
 
 
 
 
 
2) เปรียบเทียบการด าเนินงานจริงในรอบ

ครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทาง
การบริหารมหาวิทยาลัย 

1) รายงานวิธีปฏิบัติและผล
การด า เนินงานตามมติ/
ข้อสัง เกต/ข้อเสนอแนะ
ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
2) รายงานวิธีปฏิบัติและผล

การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ 
นโยบาย และแนวทางการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย 

 สัมภาษณ์และสอบถาม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ภารกิจแต่ละด้าน 

2. การประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

    

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบ
ครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยติดตามผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
หลักตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 ผลการด าเนินงานแต่ละแผนงานบรรลุ
เกณฑ์ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานแต่ละ
แ ผ น ง า น ใ น ร อ บ ค รึ ่ง แ ร ก ข อ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับเกณฑ์ตาม
ตัวชี้วัดหลักที่ ระบุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิาร
แต่ละแผนงานในรอบครึ่งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย 

 สัมภาษณ์และสอบถาม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ต า ม ตั ว ชี้ วั ด ห ลั ก ใ น 
แต่ละแผนงาน 

 

 

 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  
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ภาคผนวก 2 
 

กรอบการติดตามและประเมินผลงานของ มทส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560) 

  



 

กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560) 

วัตถุประสงค์ ดัชนีชี้วัดผลงาน วิธีการติดตามและประเมินผลงาน ข้อมูลประกอบ การรับฟังความคิดเห็น 
1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร     

1.1 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามมติ/
ข้ อ สั ง เ ก ต / ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง 
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

 1.1.1 โครงการระยะยาว  
 1.1.2 เร่ืองเชิงนโยบาย  
 1.1.3 มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1) ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นไป
ตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ  

1) เปรียบเทียบการด าเนินงานจริงของ
มหาวิทยาลัยประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 กับมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ   

1) รายงานวิธีปฏิบัติและผล
การด า เนินงานตามมติ/
ข้อสัง เกต/ข้อเสนอแนะ
ของมหาวิทยาลัย 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย 

 สัมภาษณ์และสอบถาม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ภารกิจแต่ละด้าน 

1.2 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของ
อธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตามผลอัน
เป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่ าจะเกิด
ขึ้นกับ มทส. เมื่อครบวาระการด ารง
ต าแหน่งของอธิการบดี (1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

2) ผลการด าเนินงานของอธิการบดีที่สะท้อน
ถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 

2) เปรียบเทียบการด าเนินงานจริงของ
อธิการบดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทาง
การบริหารมหาวิทยาลัย 

2) รายงานวิธีปฏิบัติและผล
การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ 
นโยบาย และแนวทางการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

 

1.3 เพื่อน าผลการด าเนินการตรวจสอบ
ภายในและการบริหารความเสี่ยง
ประมวลร่วมกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

3) ผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน
 และการบริหารความเสี่ยงที่สะท้อนถึง
 ประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

3) เปรียบเทียบการด าเนินงานจริงตาม
 แผนและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) รายงานวิธีปฏิบัติและผล
การด าเนินงานการตรวจสอบ
ภาย ในและการบริหาร
ความเส่ียง 

 

 

 

  



 

กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560) 

วัตถุประสงค ์ ดัชนีชี้วดัผลงาน วิธีการติดตามและประเมินผลงาน ข้อมูลประกอบ การรับฟังความคดิเห็น 
2. การประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าป ี
    

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ด า เนิ น ง านตามแผนปฏิบั ติ ก า ร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
ติดตามผลการด าเนินงานตัวชี้วัดหลัก
ตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 ผลการด าเนินงานแต่ละแผนงานบรรลุ
เกณฑ์ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานแต่ละ
แผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กับเกณฑ์ตามตัวชี้วัดหลักที่ ระบุใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิาร
แต่ ล ะ แผนงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย 

 สัมภาษณ์และสอบถาม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ต า ม ต ัว ชี ้ว ัด ห ล ัก ใ น
แต่ละแผนงาน 

 3. การประเมินผลงานโดยใช้การประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(SUT Scorecard) 

    

 3.1 มิติการจัดการศึกษา 
  เพื่ อประ เมินประสิทธิผลการจัด

การศึกษา 

 ตัวชี้วัดในมิติการจัดการศึกษา  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเกณฑ์
ตามตัวชี้วัด 

 รายงานผลตามตั วชี้ วั ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ชองมหาวิทยาลัย 

 สัมภาษณ์และสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง 

 3.2 มิติการวิจัยและนวัตกรรม 
  เพื่อประเมินประสิทธิผลการวิจัยและ

นวัตกรรม 

 ตัวชี้วัดในมิตกิารวิจัยและนวัตกรรม  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเกณฑ์
ตามตัวชี้วัด 

 รายงานผลตามตั วชี้ วั ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ชองมหาวิทยาลัย 

 สัมภาษณ์และสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง 

 3.3 มิติการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ
วิชาการ 
เพื่อประเมินประสิทธิผลการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และ
การบริการวิชาการ   

 ตัวชี้วัดในมิติการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ 

 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเกณฑ์ 
ตามตัวชี้วัด 

 รายงานผลตามตั วชี้ วั ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ชองมหาวิทยาลัย 

 สัมภาษณ์และสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง 

 3.4 มิติการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  เพื่อประเมินประสิทธิผลการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตัวชี้วัดในมิติการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเกณฑ์
ตามตัวชี้วัด 

 รายงานผลตามตั วชี้ วั ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ชองมหาวิทยาลัย 

 สัมภาษณ์และสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง 

3.5 มิติการบริหารจัดการ 
เพื่อประเมินประสิทธิผลการบริหาร
จัดการ 

 ตัวชี้วัดในมิติการบริหารจัดการ  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเกณฑ์
ตามตัวชี้วัด 

 รายงานผลตามตั วชี้ วั ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ชองมหาวิทยาลัย 

 สัมภาษณ์และสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง 

ฟ 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 7 

ภาคผนวก 3 
 

แบบให้ข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
(ไตรมาส 1-4)  (สสม. 1-1 ถึง สสม. 1-7)     



แบบให้ข้อมูล 
การติดตามผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ.......................................... 

ปี พ.ศ. ................... 
 

ล าดบัที ่
............................................. 

เรื่อง/มต/ิข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส ..... 

(วันที่..............................................) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส..... 

(วันที่..............................................) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 ค
ะแ

นน
 

2 ค
ะแ

นน
 

3 ค
ะแ

นน
 

4 ค
ะแ

นน
 

5 ค
ะแ

นน
 

 การประชุมคร้ังท่ี    วันที่             
1 เรื่อง                  
 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ               
 มต ิ                  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
หมายเหตุ  :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค ์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับทราบแต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ   * ยังไม่ถึงกรอบเวลาทีก่ าหนด 
  

ไตรมาส... 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สสม. 1-1 ถึง สสม. 1-7 



(ตัวอย่าง)  
การติดตามผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของโครงการระยะยาว 

ปี พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการระยะยาว 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 ค
ะแ

นน
 

2 ค
ะแ

นน
 

3 ค
ะแ

นน
 

4 ค
ะแ

นน
 

5 ค
ะแ

นน
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        
 การประชุมครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2559        
2 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดิน 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใช้วิธีการเจรจาโดยสันติ

กับราษฎร 
2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาศึกษาทบทวนจ านวนผู้

บุกรุกท่ีเพิ่มขึ้นโดยอิงข้อมูลจากปีแรกท่ีได้รับ
อนุญาตการใช้พื้นท่ี หรืออาจพิจารณาคืนพื้นท่ีบุก
รุกให้กับกรมป่าไม้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

มติที่ประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบและเห็ นชอบตามข้อสั ง เกต
ข้อเสนอแนะ 

2. มหาวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาโดยนาย
ธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
และกองทัพภาคท่ี 2 โดย พันเอก (พิเศษ) สมหมาย 
บุษบา ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของกองทัพภาคท่ี 2 
ได้ด าเนินการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีดินอัน
เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย
จังหวัดนครราชสีมาได้แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบ
การถือครอง ท่ีดินในเขตพื้น ท่ี ท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ าห้วยบ้านยาง 
คณะท างานฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วรายงานผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมาว่า ณ ปัจจุบันบริเวณ
พื้นท่ีท่ีมีข้อขัดแย้ง มีราษฎรอ้างโฉนดท่ีดินจ านวน 9 
ราย 12 แปลง เน้ือท่ี 16 – 1 – 76 ไร่ อ้าง น.ส. 3 
หรือ น.ส. 3 ก. จ านวน 4 ราย เน้ือท่ี 51 – 0 – 74 ไร่  
อ้าง ส.ค. 1 จ านวน 2 ราย เน้ือท่ี ประมาณ 34 – 0 
– 96 ไร่ อ้างใบเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท. 5)  
จ านวน 112 ราย เน้ือท่ีประมาณ 656 – 0 – 69.5 ไร่ 
ซ่ึงเดิมท่ีมีการตรวจสอบเมื่อปี พ.ศ. 2536 มีผู้บุกรุก
โดยอ้างเอกสาร น.ส. 3 จ านวน 1 ราย อ้าง ส.ค. 1 
จ านวน 4 ราย และใบเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท. 5) 
จ านวน 36 ราย ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญ
ผู้แทนกองทัพภาคท่ี 2 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ร่วมหารือเกี่ยวกับท่ีดิน อันเป็นท่ีตั้งมหาวิทยาลัย 

(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดย หัวหน้าส่วนสารบรรณ
และนิติการ) 

     

หมายเหตุ  :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค ์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับทราบแต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ   * ยังไม่ถึงกรอบเวลาทีก่ าหนด  

สสม.1-1 

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



(ตัวอย่าง)  
การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของกรรมการชุดต่างๆ (เรื่องเชิงนโยบาย) 

ปี พ.ศ. 2558-2559 
 

ล าดับที่ เรื่องเชิงนโยบาย 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 ค
ะแ

นน
 

2 ค
ะแ

นน
 

3 ค
ะแ

นน
 

4 ค
ะแ

นน
 

5 ค
ะแ

นน
 

 การประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 24 กันยายน 2559       
3 นโยบายบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และการพัฒนาชีวิตความ

เป็นอยู่ของเกษตรกร 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

(รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน โดยผู้อ านวยการเทคโนธานี)      

 1) มหาวิทยาลัยควรร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นท่ี เช่น หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และ
ยกระดับการผลิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

2) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้การด าเนินงานตามนโยบายท่ีเสนอเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตการท างานในมหาวิทยาลัย และควรมีการด าเนินการวิจัยอย่างต่อเน่ืองควบคู่
กันไป 

3) การด าเนินงานตามนโยบายท่ีเสนอถือเป็นพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ท่ี
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการให้ครบตามหลักการท้ัง 4 ประการ ได้แก่ 
3.1)  เป็นการคิดและร่วมกันท างานระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ท้ังหน่วยงาน

ภาครัฐและ/หรือเอกชน 
3.2)  ต้องเป็นภารกิจท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีท าแล้วเป็นการได้

ความรู้หรือเสริมความรู้ 
3.3)  การท างานต้องเกิดประโยชน์ร่วมกันท้ัง 2 ฝ่าย (Mutual Benefit) 
3.4)  การท างานต้องส่งผลกระทบในทางท่ีดีต่อสังคม (Social Impact) อย่าง

ชัดเจนและสามารถวัดได ้
4) มหาวิทยาลัยควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการ

พัฒนาเชิงพื้นท่ีและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ชัดเจน เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล 

 
 
 

     

 มติที่ประชุม       
 1) เห็นชอบในหลักการนโยบายบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนา 

เชิงพื้นท่ีและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      

 
หมายเหตุ  :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค ์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับทราบแต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ   * ยังไม่ถึงกรอบเวลาทีก่ าหนด 

  

สสม.1-2 

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



(ตัวอย่าง) 
การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปี พ.ศ. 2556-2559 
 

ล าดับที่ สภามหาวิทยาลัย 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 ค
ะแ

นน
 

2 ค
ะแ

นน
 

3 ค
ะแ

นน
 

4 ค
ะแ

นน
 

5 ค
ะแ

นน
 

13 ขออนุมัติ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรท าความเข้าใจให้ตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงค์ของการใช้กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์
การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) เป็น
เครื่องมือส าหรับการประเมินเพื่อการพัฒนา 

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนและปรับ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
2.1)   ก าหนดตัวชี้วัดให้เชื่อมโยงกับโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี และสะท้อน

ถึงการเติบโต ความเป็นเลิศ และความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 
2.2)   ตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป้าหมายโดยได้รับระดับคะแนน 5  อาจพิจารณาตัดออกและ

ปรับเป็นตัวชี้วัดส าหรับการติดตาม (Monitor) 
2.3)  ปรับตัวชี้วัดในมิติการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ครอบคลุมเรื่อง

คุณธรรมและจริยธรรม 
2.4)   ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดให้มีความท้าทายและสอดคล้องกับผลการประเมินในปีท่ี

ผ่านมา โดยในการก าหนดค่ากลางท่ีระดับคะแนน 3 ให้ใช้ค่าเฉลี่ยผลงานใน
รอบ 3 ปี หรือ 5 ปีท่ีผ่านมา หรือใช้ค่าคะแนนท่ีได้รับระดับสูงสุด (ระดับ 5) 
ของปีท่ีผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

3) กรณีท่ีมหาวิทยาลัยใช้ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเช่นเดิม ควรมีค าชี้แจงเพื่อ
อธิบายเหตุผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม 
ให้มหาวิทยาลัยทบทวนกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
โดย หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)  

     

 
หมายเหตุ  :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค ์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับทราบแต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ   * ยังไม่ถึงกรอบเวลาทีก่ าหนด  

ไตรมาส 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สสม. 1-3 

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สสม. 1-3 



(ตัวอย่าง)  
การติดตามการด าเนินงานตามข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

ปี พ.ศ. 2558 – 2559 
 

ล าดับที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 ค
ะแ

นน
 

2 ค
ะแ

นน
 

3 ค
ะแ

นน
 

4 ค
ะแ

นน
 

5 ค
ะแ

นน
 

 การประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 23 กันยายน 2559        
3 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1) ฟาร์มมหาวิทยาลัย ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ฟาร์มฯ ได้

มากที่สุด และพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น จัดท าเป็นธุรกิจมุ่งไปสู่พาณิชย์ และ
การตลาดให้ได้ มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน จะช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ 

2) สุรสัมมนาคาร ควรจัดซื้อสินค้าจากห้างร้านที่ได้มาตรฐาน และมีใบเสร็จรับเงิน
ชัดเจน เช่น แมคโคร เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 

3) โรงพยาบาล มทส. ควรสรรหาผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโรงพยาบาลเอกชน ที่สามารถให้ข้อมูลได้ เพื่อเข้ามาเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารหน่วยวิสาหกิจของโรงพยาบาล มทส. 

(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)      

 มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามเสนอ และน าแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

      

หมายเหตุ  :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค ์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับทราบแต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ   * ยังไม่ถึงกรอบเวลาทีก่ าหนด 

  

สสม. 1-4 

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



(ตัวอย่าง)  
การติดตามการด าเนินงานตามข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ปี พ.ศ. 2559 
 

ล าดับที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 ค
ะแ

นน
 

2 ค
ะแ

นน
 

3 ค
ะแ

นน
 

4 ค
ะแ

นน
 

5 ค
ะแ

นน
 

 การประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559       
3 ขออนุมัติการจ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่)   
   

 ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องว่าสอดคล้องกับการแต่งตั้งท่ี
ปรึกษา หรือไม่ ด้วยผู้ท่ีเสนอขอจ้างเป็นท่ีปรึกษาน้ันมีต าแหน่งช านาญการพิเศษ 

 
 

     

 มติที่ประชุม 
อนุมัติการจ้าง นางสาวสุขเกษม  ทักษิณสัมพันธ์ เป็นท่ีปรึกษาสถานศึกษาค้นคว้า
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
ปฏิบัติงาน 3 วันต่อสัปดาห์ และมีภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย ส่วน
อัตราค่าตอบแทนรายเดือนให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

   

   

 
หมายเหตุ  :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค ์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 

2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับทราบแต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ   * ยังไม่ถึงกรอบเวลาทีก่ าหนด  

สสม. 1-5 

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



(ตัวอย่าง)  
การติดตามผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ปี พ.ศ. 2557-2559 
 

ล าดับที่ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 
คะ

แน
น 

2 ค
ะแ

นน
 

3 ค
ะแ

นน
 

4 ค
ะแ

นน
 

5 ค
ะแ

นน
 

 การประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 สิงหาคม 2559       
11 รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ณ 

ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
โดยหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 

     

 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
1) มหาวิทยาลัยควรทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้สะท้อน

ผลการด าเนินงานท่ีรายงาน โดยอาจพิจารณาการรายงานผลในรูปแบบ Spider Chart 
2) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาการติดตามโดยใช้ระบบ Directive-based Management ของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจด าเนินการดังน้ี 
2.1)  ศึกษาดูงานระบบ Directive-based Management และขอใช้ระบบดังกล่าว 
2.2)  ตั้งคณะท างานเพื่อพัฒนาและใช้งานระบบดังกล่าว 

มติที่ประชุม 
1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุด

ต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 

      

12 กรณีการยักยอกเงินของเจ้าหน้าที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
1) หน่วยตรวจสอบภายในควรเร่งการสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการสอบให้ประธาน

คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบ 
2) หน่วยตรวจสอบภายในควรเรียนรู้และรวบรวมกรณีศึกษาความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นของหน่วย

วิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันอื่นท่ีมีลักษณะการประกอบการเช่นเดียวกับหน่วย
วิสาหกิจของ มทส. เสนอคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อทราบ 

3) หน่วยตรวจสอบภายในควรรวบรวมประเด็นท่ีมีระดับความเสี่ยงของหน่วยวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และน าเสนอคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อประกอบในการวาง
แผนการตรวจสอบส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) 
 
 

     

 มติที่ประชุม 
1) รับทราบกรณีการยักยอกเงินของเจ้าหน้าท่ีฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป 

      

หมายเหตุ  :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค ์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับทราบแต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ   * ยังไม่ถึงกรอบเวลาทีก่ าหนด  

สสม. 1-6 

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



(ตัวอย่าง)  
การติดตามผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ปี พ.ศ. 2558 - 2559 
 

 
ล าดับที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 ค
ะแ

นน
 

2 ค
ะแ

นน
 

3 ค
ะแ

นน
 

4 ค
ะแ

นน
 

5 ค
ะแ

นน
 

4 แนวทางการด าเนินงานศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(SUT-CoE) เพื่อสอดรับกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย “ประเทศไทย 4.0” 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม โดยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา) 

     

 1) มหาวิทยาลัยควรมีอาคารเฉพาะส าหรับการจัด display ผลงานวิจัย โซนจัดแสดง
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และโซน Innovation รวมไว้ด้วยกัน 

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาออกแบบระบบภายในอาคารดังกล่าวเป็นให้เป็นระบบดิจิตัล
ท้ังหมดเพื่อสนับสนุน SUT 4.0 การเป็น Excellence Services, Smart University 
และการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาประสานหารือกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลัง 
แห่งประเทศไทยในการยกระดับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร เนื่องจากปัจจุบันมูลนิธิพัฒนาฯ อยู่ระหว่างการหารือการยกระดบั
มันส าปะหลังสู่ AEC สนองตามนโยบายภาครัฐ 

4) มหาวิทยาลัยมีนักวิชาการและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีดีและเก่งเป็น
จ านวนมาก แต่ยังมีนักวิชาการและนักวิจัยด้านวิชาการรับใช้สังคมอยู่ ด้วย 
มหาวิทยาลัยควรดูแลและสนับสนุนนักวิชาการกลุ่มน้ีด้วย 

      

 มติที่ประชุม 
ท่ีประชุมเห็นชอบตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ มอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

      

หมายเหตุ  :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค ์  4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 
2 คะแนน-มีการก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับทราบแต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ   * ยังไม่ถึงกรอบเวลาทีก่ าหนด 

สสม. 1-7 

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



(ตัวอย่าง) 
การบันทึกผลการด าเนินงานในระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ 

การติดตามผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

ไตรมาส 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 8 

ภาคผนวก 4 
 

แบบให้ข้อมูลประเด็น/หัวข้อส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ของอธิการบดี (สสม. 2-1) 
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เป้าหมายการด าเนินงานท่ีคาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ตามวสิัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (มทส.) 
 

ผลที่คาดหวังตลอดระยะด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ข้อมูลพื้นฐาน ปีที่ ๑ 
ส.ค.๕๖ ถึง ก.ค.๕๗ 

ปีที่ ๒ 
ส.ค.๕๗ ถึง ก.ค.๕๘ 

ปีที่ ๓ 
ส.ค.๕๘ ถึง ก.ค.๕๙ 

ปีที่ ๔ 
ส.ค.๕๙ ถึง ก.ค.๖๐ 

๑. การธ ารงความเป็นมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีนักศึกษา
โดยรวมประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน 

      หมายเหตุ  ไม่นับรวมนักศึกษาสมทบ และนักศึกษา Part time 

 
ปี ๒๕๕๕ 
๑๒,๕๕๗ คน 

 
 
 ๑๒,๐๐๐ คน 

 
 
 ๑๓,๐๐๐ คน 

 
 
 ๑๔,๐๐๐ คน 

 
 
 ๑๕,๐๐๐ คน 

๒. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า ๑๐ อันดับแรกของประเทศ 
 ๒.๑ มีสาขาวชิาทีไ่ด้รับการประเมินจาก สกว. ในระดับดีเยี่ยม 

 และดีมาก 

 
ปี ๒๕๕๕ 
ดีเยี่ยม ๑ สาขาวิชา 
ดีมาก ๕ สาขาวชิา 

 
รักษาสภาพในระดับ 
ดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า ๑ 
สาขาวชิา และระดบั 
ดีมากไม่น้อยกว่า ๕ 
สาขาวชิา 

 
รักษาสภาพในระดับ 
ดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า ๑ 
สาขาวชิา และระดบั 
ดีมากไม่น้อยกว่า ๕ 
สาขาวชิา 

 
รักษาสภาพในระดับ 
ดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า ๑ 
สาขาวชิา และระดบั 
ดีมากไม่น้อยกว่า ๕ 
สาขาวชิา 

 
รักษาสภาพในระดับ 
ดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า ๑ 
สาขาวชิา และระดบั 
ดีมากไม่น้อยกว่า ๕ 
สาขาวชิา 

 ๒.๒ ผลการประเมินจ านวนผลงานตีพิมพ์ต่อจ านวนคณาจารย์
 เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  
 ที่ด าเนินการโดย QS Quacquarelli Symonds Limited 

ปี ๒๕๕๕ 
อยู่ในอันดับที่ ๑ 
ในประเทศไทย 

รักษาอันดับไว้ไม่ต่ ากว่า 
๓ อันดับแรก 

รักษาอันดับไว้ไม่ต่ ากว่า 
๓ อันดับแรก 

รักษาอันดับไว้ไม่ต่ ากว่า 
๓ อันดับแรก 

รักษาอันดับไว้ไม่ต่ ากว่า 
๓ อันดับแรก 

๓. มีพนักงานได้รับรางวัล (ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป)  
อย่างน้อย ๔๐ รางวัล  

ปี ๒๕๕๕ 
๑๐ รางวัล  
 

  ๘ รางวัล      ๙ รางวัล   ๑๐ รางวัล   ๑๓ รางวัล 

หมายเหตุ  :  ได้รับอนมุัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ในการประชุมครัง้ที่ 5/2556 วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2556  
และในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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เป้าหมายการด าเนินงานท่ีคาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามวสิัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (มทส.) 

 
ผลที่คาดหวังตลอดระยะด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ข้อมูลพื้นฐาน ปีที่ ๑ 

ส.ค.๕๖ ถึง ก.ค.๕๗ 
ปีที่ ๒ 

ส.ค.๕๗ ถึง ก.ค.๕๘ 
ปีที่ ๓ 

ส.ค.๕๘ ถึง ก.ค.๕๙ 
ปีที่ ๔ 

ส.ค.๕๙ ถึง ก.ค.๖๐ 
๔. ร้อยละของคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการอยู่ใน ๕ อันดับแรก

ของประเทศ (เน้นต าแหน่งศาสตราจารย์) 
อันดับที่ ๕ 

 ใ น ร อ บ ค รึ่ ง ปี  
๒๕๕๖ อัตราส่วน
ต าแหน่งทางวิชาการ
ต่อต าแหน่งอาจารย์
คือ ๖๙ : ๓๑ คิด
เฉพาะผู้มีสิทธิขอ
ต าแหน่ง คิดเป็น 
๔๘: ๕๒ ถ้าคิดจาก
อาจารย์ทั้งหมด 

 ปี ๒๕๕๖ มทส.มี
ศาสตราจารย์ ๑๕ คน  
อี ก  ๒  คนอยู่ ใน
กระบวนการโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง 

ไม่เกินอันดับ ๕ ไม่เกินอันดับ ๕  ไม่เกินอันดับ ๔  ไม่เกินอันดับ ๔ 

๕. ด ารงความเปน็ต้นแบบนวัตกรรมด้านสหกิจศึกษา      
๕.๑ ศึกษาและเสนอตั้งกองทุนสนับสนนุสหกิจศึกษา - ๑ กองทุน - - - 
๕.๒ แลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ - ปี ๒๕๕๕ ส่ง ๑๙ คน 

- ปี ๒๕๕๖ ส่ง ๑๓ คน 
ค่าเฉลี่ย จากปี 
๒๕๓๘ ถึง ๒๕๕๖ 
เท่ากับ ๖.๘ คน/ป ี

- ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 

๕.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาโลก - - ๑ คร้ัง - - 
๕.๔ ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาตามมาตรฐาน

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
- ผ่านมาตรฐานขั้นต่ า ผ่านมาตรฐานส่งเสริม 

หมายเหตุ  :  ได้รับอนมุัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ในการประชุมครัง้ที่ 5/2556 วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2556  
และในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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 เป้าหมายการด าเนินงานท่ีคาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามวสิัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (มทส.) 

 
ผลที่คาดหวังตลอดระยะด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ข้อมูลพื้นฐาน ปีที่ ๑ 

ส.ค.๕๖ ถึง ก.ค.๕๗ 
ปีที่ ๒ 

ส.ค.๕๗ ถึง ก.ค.๕๘ 
ปีที่ ๓ 

ส.ค.๕๘ ถึง ก.ค.๕๙ 
ปีที่ ๔ 

ส.ค.๕๙ ถึง ก.ค.๖๐ 
๖. พึ่งพาตนเองได้มากข้ึนร้อยละ ๒๐ เทียบกับปี ๒๕๕๕ 
 (เปรียบเทียบกับรายได้อ่ืนนอกจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน     

โดยปี ๒๕๕๕ มทส. มีเงินจ านวนนี้เพื่อสมทบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ มทส. เป็นเงิน ๙๐๖,๒๑๗,๖๐๐ บาท) 

      หมายเหตุ รายได้อื่นคือ  
                    ๑) รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ ( เช่น  

                   ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหอพัก การบริหาร   
                   สินทรัพย์ เป็นต้น)  

                    ๒) รายได้จากแหล่งทุนภายนอก ( เช่น งบวิจัย งบบริการ  
                   วิชาการ ค่าที่ปรึกษา เป็นต้น)   

ปี ๒๕๕๕  
๙๐๖,๒๑๗,๖๐๐ บาท 

เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ 
(๙๕๑,๕๒๘,๔๘๐ 
บาท) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ 
(๙๙๖,๘๓๙,๓๖๐ 
บาท) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๕ 
(๑,๐๔๒,๑๕๐,๒๔๐ 
บาท) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ 
(๑,๐๘๗,๔๖๑,๑๒๐ 
บาท) 

๗.  มีผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย (ทั้งผู้ป่วยในและผู้ปว่ยนอก)
เฉลี่ยวันละ ๒๐๐ คน ในช่วง ๓ ปีแรก  

ปี ๒๕๕๕  
เฉลี่ย ๑๖๗ คน/วัน 

เตรียมการเปิด
โรงพยาบาล 

 เฉลี่ย ๑๘๐ คน  เฉลี่ย ๒๐๐ คน  เฉลี่ย ๒๒๐ คน 

๘.  มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา มทส. ระยะ
๑๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
และมีแผนพัฒนา 
มทส.ระยะที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) 

รวบรวมข้อมูลจาก
สภาพฒัน์ฯ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ
นโยบายรัฐบาล 

ตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาแผนฯ ศึกษา
จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค 
จัดท าร่างแผนฯ  

เสนอสภาวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแผนฯ 

ด าเนินการตามแผนฯ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม 
๒๕๕๙ 

หมายเหตุ  :  ได้รับอนมุัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ในการประชุมครัง้ที่ 5/2556 วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2556  
และในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 



 4/4 

เป้าหมายการด าเนินงานท่ีคาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามวสิัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (มทส.) 

 
ผลที่คาดหวังตลอดระยะด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ข้อมูลพื้นฐาน ปีที่ ๑ 

ส.ค.๕๖ ถึง ก.ค.๕๗ 
ปีที่ ๒ 

ส.ค.๕๗ ถึง ก.ค.๕๘ 
ปีที่ ๓ 

ส.ค.๕๘ ถึง ก.ค.๕๙ 
ปีที่ ๔ 

ส.ค.๕๙ ถึง ก.ค.๖๐ 
๙.  ทรัพย์สินทางปัญญาที่น าไปพัฒนาเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม 

(ที่ท าให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชิ้นงาน 
 
     หมายเหตุ  การนับชิ้นงาน หากใช้ชิ้นงานซ้ า ให้นับซ้ าได้ 
 
 

ปี ๒๕๕๕ มี
ผลงานที่ให้ใช้สิทธิ์
ในเชิงพาณชิย์ที่
ก่อให้เกิดรายได้ ๑ 
ชิ้นงาน และไม่
เกิดรายได้ ๕ 
ชิ้นงาน 

   ๒ ชิ้นงาน   ๒ ชิ้นงาน    ๓ ชิ้นงาน   ๓ ชิ้นงาน 

๑๐. ด าเนินการขออนุญาตที่ดิน สปก. วังน้ าเขียวประมาณ ๓๓๐ ไร ่
เพื่อจัดเปน็ฟาร์มสาธิต หนว่ยวิจยัพัฒนา แสดงเทคโนโลยีการเกษตร
ของมหาวิทยาลยั  

ปี ๒๕๕๕ 
สภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๗/๒๕๕๕ 
วันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๕๕ 
เห็นชอบให้ด าเนิน
โครงการจัดตั้ง
สถานีวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ในพื้นที่อ าเภอวัง
น้ าเขียวในลักษณะ
ฟาร์มสาธิต 
ปัจจุบนัยังไม่ได้รับ
มอบหมาย
อนุญาตให้ใช้ที่ดิน
ดังกล่าว 

 ประสาน  สปก .
นครราชสีมาเพื่อ
การเข้ า ใช้ พื้ นที่
อ าเภอวังน้ าเขียว
ประมาณ ๓๓๐ ไร ่
 
 

 จัดท าแผนและค า
ของบประมาณ 
ปี ๒๕๕๘ 

 พัฒนาพื้นที่รองรับ 
พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัยและ
ความต้องการของ
ชุมชน ตามแผนและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
รัฐบาลสนับสนุน 

 จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ 
ค าของบประมาณ  
ปี ๒๕๕๙ 

 จัดท าโครงการการ
ใช้ประโยชน์ต่อ
พื้นที่ สปก. ประมาณ 
๓๓๐ ไร่ เสนอขอ
ความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการ 
สปก. ระดับจังหวัด 
นครราชสีมา 

 
 

 

 ประสานร่วมกับ 
ส ป ก .  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา เพื่อ
เ สนอขออนุ มั ติ
การใช้พื้นที่ สปก. 
ดังกล่าว ในระดับ 
ประเทศต่อไป 

 หมายเหตุ  :  ได้รับอนมุัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ในการประชุมครัง้ที่ 5/2556 วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2556  
และในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 



 

 
 
 

ผลที่คาดหวังตลอดระยะด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
(พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560) 

เป้าหมายปีที่ 4 
(1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560) 

ผลการด าเนินงาน 
ณ วันที ่........................................ 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี) 

1. การธ ารงความเป็นมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี และเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีนักศึกษา
 โดยรวมประมาณ 15,000 คน 
 หมายเหต ุ ไม่นับรวมนักศึกษาสมทบ และนักศึกษา Part time 

15,000 คน (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม โดยผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการการศึกษา) 

 

2. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า 10 อันดับแรกของประเทศ 
 2.1 มีสาขาวิชาที่ไดร้ับการประเมินจาก สกว. ในระดับดเียี่ยม
  และดมีาก 

 
รักษาสภาพในระดับดีเยี่ยม
ไม่ น้อยกว่า 1 สาขาวิชา 
และระดับดีมากไม่น้อยกว่า 
5 สาขาวิชา 

 
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม โดยผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 

 2.2 ผลการประเมินจ านวนผลงานตีพิมพ์ต่อจ านวนคณาจารย์ 
  เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  
  ที่ด าเนินการโดย QS Quacquarelli Symonds Limited 

รักษาอันดับไว้ไม่ต่ ากว่า 3 
อันดับแรก 

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม โดยผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 

3. มีพนักงานได้รบัรางวลั (ระดับกรมหรือเทยีบเท่าขึ้นไป) อยา่งน้อย 
 40 รางวัล  

13 รางวัล (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม โดยผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าท่ี)  
(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน) 

 

4. ร้อยละของคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการอยู่ใน 5 อันดับแรก
 ของประเทศ (เน้นต าแหน่งศาสตราจารย์) 

ไม่เกินอันดับ 4 (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าท่ี)  

5. ด ารงความเป็นต้นแบบนวัตกรรมด้านสหกิจศึกษา   
 

 
 5.1 ศึกษาและเสนอตั้งกองทุนสนับสนนุสหกิจศึกษา -  

 5.2 แลกเปลีย่นนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ไม่น้อยกว่า 20 คน      

 5.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาโลก -  (รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
 โดยผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 

 

 5.4 ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาตามมาตรฐาน
  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

เป้าหมายปีท่ี 3-4 
คือ ผ่านมาตรฐานส่งเสริม 

  

แบบให้ข้อมูลประเด็น/หัวข้อส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของอธิการบดี  
ในรอบครึ่งป/ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สสม. 2-1 
 



 

 
 

 
ผลที่คาดหวังตลอดระยะด ารงต าแหน่ง 4 ปี 

(พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560) 
เป้าหมายปีที่ 4 

(1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560) 
ผลการด าเนินงาน 

ณ วันที ่........................................ 
ปัญหา-อุปสรรค/ 

แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี) 
6. พึ่งพาตนเองได้มากข้ึนร้อยละ 20 เทียบกับปี 2555 
 (เปรียบเทียบกับรายได้อื่นนอกจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน     
 โดยปี 2555 มทส. มีเงินจ านวนนี้เพื่อสมทบการจัดสรรงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปีของ มทส. เป็นเงิน 906,217,600 บาท) 
 หมายเหตุ รายได้อื่นคือ  
 1) รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ (เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง
  การศึกษา ค่าหอพัก การบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น)  
 2) รายได้จากแหล่งทุนภายนอก (เช่น งบวิจัย งบบริการวิชาการ ค่าที่ปรึกษา 
  เป็นต้น)   

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
(1,087,461,120 บาท) 

 

(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)  

7. มีผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (ทั้งผู้ป่วยในและ
 ผู้ป่วยนอก) เฉลี่ยวันละ 200 คน ในช่วง 3 ปีแรก  

เฉลี่ย 220 คน (รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน โดย
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

 

8. มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 ปี พ.ศ. 2560 ถึง  
 พ.ศ. 2564 

ด าเนินการตามแผนฯ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 

(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน โดยหวัหน้าส่วนแผนงาน)  

9. ทรัพย์สินทางปัญญาที่น าไปพัฒนาเชิงพาณิชย์และเชิง
 อุตสาหกรรม (ท่ีท าให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย) ไม่น้อยกว่า 
 10 ช้ินงาน 
 หมายเหตุ  การนับชิ้นงาน หากใช้ชิ้นงานซ้ า ให้นับซ้ าได้ 

3 ชิ้นงาน (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน โดยหวัหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์)  

10. ด าเนินการขออนุญาตที่ดิน สปก. วังน้ าเขียวประมาณ 330 ไร่ 
เ พื่ อ จั ด เ ป็ น ฟ า ร์ ม ส า ธิ ต  ห น่ ว ย วิ จั ย พั ฒน า  แ ส ด ง
เทคโนโลยีการเกษตรของมหาวิทยาลัย 

 ประสานร่วมกับ สปก. จังหวดั
นครราชสีมา เพื่อเสนอขอ
อนุมัติการใช้พื้ นที่  สปก. 
ดังกล่าว ในระดับประเทศ
ต่อไป 

- (รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน) 
 
 
 

 

 

แบบให้ข้อมูลประเด็น/หัวข้อส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของอธิการบดี  
ในรอบครึ่งป/ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สสม. 2-1 
 



(ตัวอย่าง) 
การบันทึกผลการด าเนินงานในระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ 

ผลการด าเนินงานของอธกิารบดี 
 
 

ไตรมาส 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 9 

ภาคผนวก 5 
 

ตตััวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) 

  



  

ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์หลัก/ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

เฉลี่ย 4 ปี 
(2555-2558) 

เป้าหมาย  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล (8 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์หลัก : การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ        
1) จ ำนวนรำงวัลที่ได้รับในระดับชำต/ินำนำชำต ิ(ระดับกรมหรือเทียบเท่ำข้ึนไป) รำงวัล 34 36 38 40 42 45 
2) ระดับควำมพึงพอใจของผู้จ้ำงงำน (นำยจ้ำง/ผู้บังคับบญัชำ/อำจำรยท์ี่ปรึกษำ (กรณีศึกษำต่อ)  ระดับ 4.23/5.0 4.35/5.0 4.35/5.0 4.40/5.

0 
4.45/5.

0 
4.50/5.

0 
3) ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือกำรประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  ร้อยละ 85.70 86.00 86.50 87.00 87.50 88.00 
4) เงินเดือนแรกเริ่มของบัณฑติระดับปริญญำตรีทีไ่ด้งำนท ำภำยใน 1 ปี  บำท 16,710 18,100 18,200 18,300 18,400 18,500 
5) ร้อยละของนักศึกษำต่ำงชำต ิ ร้อยละ 5.55 6 7 8 9 10 
6) ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนดในระดับชำติ และนำนำชำติ  ร้อยละ NA 70 75 80 85 90 
7) จ ำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนระหวำ่งประเทศท่ีมหำวิทยำลัยรับเข้ำ (Exchange Student Inbound) คน 22 24 26 28 30 32 
8) จ ำนวนนักศึกษำ มทส. แลกเปลี่ยนเดินทำงไปต่ำงประเทศ (Exchange Student Outbound)  คน 31 32 34 36 38 40 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสูก่ารยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (3 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์หลัก : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ        
9) จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในฐำนขอ้มูลสำกล SCOPUS ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ  ผลงำนวิจัย 0.78 0.80 0.85 0.85 0.90 0.95 
10) จ ำนวนบทควำมวิจัยตีพมิพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติและระดับชำติที่มี Impact Factor 

หรือปรำกฏในฐำนข้อมลูตำมประกำศของ สกว. และ สกอ. และสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์  
(นับทุก Application)  

บทควำม 374 380 385 390 395 400 

11) ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของกำรอ้ำงอิง (Citation) ผลงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลสำกล  ร้อยละ 26.24 26 27 28 29 30 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการเพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคม (4 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์หลัก : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่งให้บริการด้านการปรับแปลง 

ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ 
       

12) จ ำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำที่น ำไปให้บริกำรเชิงพำณิชย ์  ช้ินงำน 7 8 9 10 11 12 
13) จ ำนวนโครงกำรด้ำนพันธกิจสมัพนัธ์กับมหำวิทยำลยักับองค์กรชุมชนท่ีเกิดผลงำนต่อเนื่องและเห็นผล

เป็นรูปธรรม  
โครงกำร NA 15 18 20 25 30 

14) ร้อยละของเครือข่ำยที่มีกำรด ำเนนิกิจกรรมใหเ้ห็นอย่ำงต่อเนื่องเปน็รูปธรรม ร้อยละ NA 50 55 60 65 70 
15) Research income from Industry Commerce ล้ำนบำท 30.36 32 34 36 38 40 
หมายเหต ุ: สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 ก.ค. 2559 ได้อนุมัติแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 



  

 

ตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์หลัก/ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

เฉลี่ย 4 ปี 
(2555-2558) 

เป้าหมาย  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิน่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์หลัก : ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมขึน้        
16) ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมกิจกรรมศลิปวัฒนธรรมที่ด ำเนินกำรร่วมกับชุมชนท้องถิ่นระดับชำติ

หรือนำนำชำต ิ
ระดับ 5.0/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (6 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์หลัก : มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
       

17) ร้อยละของบคุลำกรสำยปฏิบัตกิำรวชิำชีพและบรหิำรทั่วไปไดรบักำรเลื่อนต ำแหน่งสูงขึ้น  ร้อยละ 0.008 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 
18) คะแนนเฉลีย่ Happy Workplace  คะแนน 65.3 66 67 68 69 70 
19) ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรยต์่ออำจำรย์ประจ ำ

ทั้งหมด  
ร้อยละ 17.18 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 

20) ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒปิริญญำเอกต่ออำจำรย์ประจ ำทั้งหมด   ร้อยละ 83.06 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 
21) ร้อยละของอำจำรย์ชำวต่ำงชำติตอ่อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด  ร้อยละ 3.47 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 
22) ระดับขดีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองด้ำนงบประมำณ ระดับ 3.84 3.85 3.90 3.95 4.00 4.00 

หมายเหต ุ: สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 ก.ค. 2559 ได้อนุมัติแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

  



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 10 

ภาคผนวก 6 
 

แบบให้ข้อมูลตัวชี้วัดหลักในแผนปฏิบัติการ 
เพื่อติดตามความก้าวหน้า/ประเมินผลการด าเนินงานของ มทส. (สสม. 3-1) 

และแบบสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ (สสม. 3-2) 
 
  



 
 
 
 
 
 

 
1. ชื่อแผนงาน/งาน-โครงการ   :                    

2. ชื่อตัวชี้วัดหลัก :                    
 2.1  เป้าหมายทั้งปี :                     

 2.2  ผลการด าเนินงาน 

 1) รายละเอียดผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดหลัก 
                         
                         
                         
 

  2) ร้อยละของผลการด าเนนิงาน เทียบกับผลงานที่ก าหนดไว้ในตัวชี้วัดหลัก        
 
 2.3  ปัญหา อุปสรรค 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
 
 2.4  การปรับปรุงแก้ไข หรือข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
                          
                           
                          
                          
                          
                          

3. แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล :           โทรศัพท ์     
 
 สสม. 3 

แบบให้ข้อมูลตัวชี้วัดหลักในแผนปฏิบัติการ  
เพื่อตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560) 

สสม. 3-1 



 

 
 
 
 
 
 
 
1. เป้าประสงค์หลัก   :    การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ    

2. ชื่อตัวชี้วัดหลัก : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 2.1  เป้าหมายทั้งปี :   ร้อยละ 98                

 2.2  ผลการด าเนินงาน 

   1) รายละเอียดผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดหลัก 
   • ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,699 คน โดยมีบัณฑิตที่ตอบ
แบบส ารวจการมีงานท า (ไม่นับศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร และอุปสมบท) จ านวน 1 ,295 คน ทั้งนี้ มีบัณฑิตที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 1,193 คน คิดเป็นร้อยละ 92.12 ของบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ  เป็น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559                  
   2) ร้อยละของผลการด าเนนิงานเทยีบกับเป้าหมาย เท่ากับ 94.00          
 2.3  ปัญหา อุปสรรค 
   •  จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ามาตอบแบบส ารวจยังไม่มากเท่าที่ควร       
   •  ก าหนดเวลาในการเก็บข้อมูลการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในช่วงเดือนตลุาคม (ช่วงพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร) ยังไม่ครบก าหนดตามปีการศึกษา       
 2.4  การปรับปรุงแก้ไข หรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
   • มีการขยายช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อจะได้ ข้อมูลที่ครบถ้วนใน
การน ามาประเมิน โดยหลังจากบัณฑิตส าเร็จการศึกษาออกไปครบ 1 ปี ได้เริ่มเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนมีนาคม-
มิถุนายน และในปีการศึกษาต่อไปจะเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนสิงหาคม – มิถุนายนของปีถัดไป โดยจะน าผลของการ
ส ารวจมารายงานอีกครั้งหลังสิ้นเดือนมิถุนายน                 

3. แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล :     ส่วนแผนงาน         โทรศัพท์  4058  
 

 

แบบให้ข้อมูลตัวชี้วัดหลักในแผนปฏิบัติการ  
เพื่อตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560) 
 

-ตัวอย่าง- 
สสม. 3-1 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ 
 

สสม. 3-2 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560) 

ประเด็นยทุธศาสตร/์แผนงาน/ตัวชี้วัดหลัก 

เป้าหมาย 
ท้ังปี 

ผลงาน 
ในรอบป ี 

งบประมาณ 
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ใช้ไป 
(บาท) 

[ร้อยละ] 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ได้ผลงาน 
มากกว่า 
100% 

ได้ผลงาน 
100% 

ได้ผลงาน 
85-99% 

ได้ผลงาน 
50-84% 

ได้ผลงาน 
น้อยกว่า 
50% 

ยังไม่ด าเนินงาน/ 
ไม่รายงานผล 

ยังไม่ถึง 
ก าหนด 
เวลา 

            
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ 
 

สสม. 3-2 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560) 

ประเด็นยทุธศาสตร/์แผนงาน/ตัวชี้วัดหลัก 

เป้าหมาย 
ท้ังปี 

ผลงาน 
ในรอบป ี 

งบประมาณ 
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ใช้ไป 
(บาท) 

[ร้อยละ] 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ได้ผลงาน 
มากกว่า 
100% 

ได้ผลงาน 
100% 

ได้ผลงาน 
85-99% 

ได้ผลงาน 
50-84% 

ได้ผลงาน 
น้อยกว่า 
50% 

ยังไม่ด าเนินงาน/ 
ไม่รายงานผล 

ยังไม่ถึง 
ก าหนด 
เวลา 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  1 : 
การจัดการศึกษามีคณุภาพได้มาตรฐานสากล 

  786,535,238.50 723,214,172.76 
(92%) 

7 - 1 1 - - - 

1. แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่มาตรฐาน 
 สากล (14 ตัวชี้วดัหลัก) 

    7 - 1 1 - - - 

1) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 98 ร้อยละ 92.12       
(94%) 

    

2) ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้
บัณฑิต  

ระดับ 4.0 ระดับ 4.34          

            

            

 8)             

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  2 : 
การเสริมสรา้งขดีความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับ 

ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ 

  178,368,500.00 111,770,263.52 

(63%) 
5 - 1 1 - - - 

2. แผนงานการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ
 และนานาชาติ (3 ตัวชี้วัดหลัก) 

    5 - 1 1 - - - 

1) ……..             

2) ……..             

3) บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับชาติที่มี Impact Factor  หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลตามประกาศของ สกว. 
และ สกอ. และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (นับทุก 
Application) 

280 
บทความ 

491 
บทความ 

         

            
            

 10)             

 

- ตัวอย่าง - 



(ตัวอย่าง) 
การบันทึกผลการด าเนินงานในระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ไตรมาส 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แบบให้ข้อมูลประเด็น/หัวข้อเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ของตัวชี้วัดในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard)   

(สสม. 4-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สสม. 4-1 

 

                    

   

แบบให้ข้อมูลประเด็น/หัวข้อเกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560) 
 

1. มิต ิ:                       
 
2. ชื่อตัวชี้วัด :                      
 
3. แหล่งข้อมลู/ผู้ให้ข้อมูล :            โทรศัพท์        
 

4. เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ ์ คะแนน 

  
  
  
  
  
  

 
5. ข้อมูลการด าเนินงาน : 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                        

 
6. การค านวณ/การวิเคราะห์  : 

                       
                       
                       
                       
                        

 
7. คะแนนที่ได้จากการค านวณ/การวิเคราะห์ (เทียบกับเกณฑ์) :             
  



 

 

สสม. 4-1 

 

 

 

 

    

แบบให้ข้อมูลประเด็น/หัวข้อเกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560) 
 

1. มิต ิ:  การจัดการศึกษา                   

2. ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวช้ีวัดที่ 1 คุณวุฒิ/การด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์        
     ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.1 อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก         

3. แหล่งข้อมลู/ผู้ให้ข้อมูล :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /ส่วนการเจ้าหนา้ที่  โทรศัพท์   4061  

4. เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ ์ คะแนน 

ตั้งแต่ร้อยละ 87 5 
ร้อยละ 86 4 
ร้อยละ 85                                      3 
ร้อยละ 84 2 
น้อยกว่าร้อยละ  84 1 

5. ข้อมูลการด าเนินงาน : 
  ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ า จ านวน 422 คน โดยเป็นอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก จ านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 85.55                
  - ส านักวิชาวิทยาศาสตร์       85 คน              
  - ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม    31 คน              
  - ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร      40 คน              
  - ส านักวิชาแพทยศาสตร์      52 คน              
  - ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  136 คน              
  - ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์     12 คน             
  - ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์     5 คน              

6. การค านวณ/การวิเคราะห์ :   
     X = ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

                       จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100                361  x  100   
                                 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด                                    422 

 

7. คะแนนที่ได้จากการค านวณ/การวิเคราะห์ (เทียบกับเกณฑ์) :  ได้คะแนน 3.55    เมื่อเทียบกับเกณฑ ์   

- ตัวอย่าง - 

X  =  =  =    85.55% 



(ตัวอย่าง) 
การบันทึกผลการด าเนินงานในระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ 

กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ มทส. (SUT Scorecard) 
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แบบให้ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการบริหารจัดการ 
การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ การสอบทานระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยง) (สสม. 5-1) 
  



 
แบบให้ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง มทส. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................................................... 

ประเด็นการตรวจสอบ/การสอบทาน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะ 

1. การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี    
 วัตถุประสงค์    
    
    
2. การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง    
 วัตถุประสงค์    
    
    
3. การตรวจสอบการบริหารจัดการ    
 วัตถุประสงค์    
    
    
4. การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์
 และระบบสารสนเทศ 

   

 วัตถุประสงค์    
    
    
5. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและ
 การบริหารความเสี่ยง 

   

 วัตถุประสงค์    
    
    

 

สสม. 5-1 



(ตัวอย่าง) 
การบันทึกผลการด าเนินงานในระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ 

การตรวจสอบภายใน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 

  



  

 

 

 

 

 

ระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

วา่ดว้ยการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลงาน และการตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

……………………………… 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรับปรุงการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลงาน และการตรวจสอบภายใน

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารใีหม้ปีระสทิธผิล โดยการจัดโครงสรา้งองคก์รใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ  

ประเมนิผลงาน และการตรวจสอบภายในทีม่ีความเป็นอสิระมากขึน้อย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อสนับสนุนให ้

สภามหาวทิยาลัยมเีครื่องมอืในการก ากับดูแลระบบการบรหิารจัดการทีด่ ีอันจะเสรมิสรา้งองคก์รใหม้คีวาม

เขม้แข็งดา้นการก ากับดูแลกจิการตามหลักธรรมาภบิาล เพือ่เอือ้ประโยชน์สงูสดุต่อมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 

สรุนาร ีและเพือ่ใหส้ภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารสีามารถก าหนดวาระของกรรมการทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็น

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าดว้ยการ

ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ มคีวามตอ่เนือ่งกนักับคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลงานตามระเบยีบนี ้ฉะนัน้ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหง่พระราชบญัญัตมิหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมตสิภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครัง้ที่       

๔/๒๕๕๑ เมือ่วนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จงึวางระเบยีบไวด้งัตอ่ไปนี ้ 

ขอ้ ๑ ระเบยีบนี้เรยีกวา่ “ระเบยีบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ีวา่ดว้ยการตดิตาม ตรวจสอบ

ประเมนิผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑”  

ขอ้ ๒ ระเบยีบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัทีป่ระกาศใชเ้ป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓ ใหย้กเลกิ 

(๑) ระเบยีบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ีวา่ดว้ยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๒) ระเบยีบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ีวา่ดว้ยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที ่๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๑  

(๓) ระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีวา่ดว้ยการตรวจสอบภายใน (ฉบบัที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๔) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีวา่ดว้ยการตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๕) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การจัดตั ้งส านักงาน

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัตงิาน สภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่          

๑๖ ตลุาคม ๒๕๔๔ 

บรรดาระเบยีบ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ มต ิหรอืค าสัง่อืน่ใดซึง่ขดัหรอืแยง้กับระเบยีบนีใ้ห ้

ใชร้ะเบยีบนีแ้ทน 

 



  - ๒ - 

ขอ้ ๔ ในระเบยีบนี ้

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

“สภามหาวทิยาลยั” หมายถงึ สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

“นายกสภามหาวทิยาลยั” หมายถงึ นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

“คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ          

และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสีรุนาร ี   

“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

“ผูบ้รหิาร” หมายถงึ ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งอธกิารบด ีรองอธกิารบด ี

คณบด ีผูอ้ านวยการศนูย ์ผูอ้ านวยการสถาบนั  

ผูจ้ัดการหน่วยวสิาหกจิ และใหห้มายความ

รวมถงึหัวหนา้หน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ 

  ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่ดว้ย 

“หัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน” หมายถงึ หัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน 

  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี

“หัวหนา้ส านักงานสภามหาวทิยาลยั” หมายถงึ หัวหนา้ส านักงานสภามหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี

“พนักงาน” หมายถงึ พนักงานและลกูจา้งของมหาวทิยาลยั 

  เทคโนโลยสีรุนาร ีและใหห้มายความรวมถงึ

พนักงานของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

  สรุนารตีามสญัญาจา้งพเิศษดว้ย 

“หน่วยงาน” หมายถงึ หน่วยงานในสงักดัส านักงานอธกิารบดี

ส านักวชิา ศนูย ์ สถาบนั หน่วยวสิาหกจิ 

และใหห้มายความรวมถงึหน่วยงานที่

เรยีกชือ่อยา่งอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่ของ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารดีว้ย 

ขอ้ ๕ ใหน้ายกสภามหาวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามระเบยีบนี้ 

 

หมวดที ่ ๑ 

หลกัการและวตัถปุระสงค ์

ขอ้ ๖ การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลงาน และการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือ

ทางการบรหิารทีส่ าคญัยิง่  มหาวทิยาลยัจงึตอ้งการจัดใหม้รีะบบการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลงานทีด่ ี 

และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพมาชว่ยสนับสนุนการบรหิารจัดการของมหาวทิยาลัย เพือ่มุ่งเสรมิสรา้ง

องคก์รของมหาวทิยาลัยใหม้ีความเขม้แข็งดา้นการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี   มีระบบการประเมนิและบริหาร  

ความเสี่ยงใหอ้ยู่ ในระดับที่ยอมรับไดต้ามหลักธรรมาภิบาล   อันจะเอื้อให เ้กิดประโยชน์สูงสุด                      

เพิม่ประสทิธภิาพ การบรรลเุป้าหมายและวัตถุประสงคแ์หง่การจัดตัง้มหาวทิยาลัย   โดยการเสนอขอ้ตรวจพบ

อันประกอบดว้ย ขอ้มูลที่เป็นอยู่จริง ความคดิเห็นเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และขอ้เสนอแนะ              

ทีส่รา้งสรรคอ์ยา่งเป็นอสิระและเป็นกลางอย่างเพยีงพอตอ่สภามหาวทิยาลยั  ผูบ้รหิาร  และพนักงาน  
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หมวดที ่๒ 

โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

ขอ้ ๗ ใหส้ภามหาวทิยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน        

ไม่นอ้ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหา้คน โดยใหพ้ิจารณาแต่งตั ้งประธานจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย            

ผูท้รงคณุวฒุทิีไ่ม่มหีนา้ทีใ่นการบรหิารงานของมหาวทิยาลัย และกรรมการจากผูท้รงคณุวฒุดิา้นต่างๆ จ านวน

สองถงึสีค่น โดยในคณะกรรมการทีแ่ตง่ตัง้ขึน้อย่างนอ้ยหนึง่คนตอ้งมคีวามรู ้ประสบการณ์ หรอืความเชีย่วชาญ

ดา้นการบัญช ีการเงนิ หรือการตรวจสอบภายใน หนึ่งคนเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้หรือความเชีย่วชาญดา้นการศกึษา   

ในระดับอดุมศกึษา และอกีหนึง่คนตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้หรอืความเชีย่วชาญดา้นการบรหิาร หรอืระบบงาน หรอื

ระเบยีบทางการบรหิารหน่วยงานในภาครัฐ  

       ใหร้องอธกิารบดทีีป่ฏบิตัหินา้ทีด่า้นกจิการสภามหาวทิยาลยัเป็นเลขานุการคณะกรรมการ   

ใหห้ัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายในและหัวหนา้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็น

ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการ    

ขอ้ ๘ ใหป้ระธานและกรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี นับจากวันทีส่ภามหาวทิยาลัยมี

มตแิต่งตัง้ กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตัง้อีกไดแ้ต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ  ๒ วาระ

ตดิตอ่กนั 

ขอ้ ๙ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ประธานและกรรมการพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) พน้จากต าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลัย 

(๔) มคีวามประพฤตเิสือ่มเสยีอนักระทบตอ่ชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยัและ 

สภามหาวทิยาลยัมมีตใิหถ้อดถอนจากต าแหน่ง 

การเปลีย่นแปลงผูด้ ารงต าแหน่งประธานไม่มผีลตอ่การด ารงต าแหน่งของกรรมการคนอืน่     

การพน้จากต าแหน่งตาม (๓) ไมใ่ชบ้งัคบักบักรรมการทีแ่ตง่ตัง้จากผูท้รงคณุวฒุดิา้นตา่ง ๆ 

ขอ้  ๑๐ สทิธปิระโยชน์และค่าตอบแทนของประธาน กรรมการ เลขานุการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

ใหเ้ป็นไปตามทีส่ภามหาวทิยาลยั ก าหนด 

 

หมวด  ๓  

อ านาจ หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

ขอ้ ๑๑ ใหค้ณะกรรมการมอี านาจดงันี้ 

(๑) สอบทานนโยบาย กฎ ระเบยีบ ระบบ และวธิปีฏบิัตงิานของมหาวทิยาลัยทีม่ผีล

ตอ่การบรหิารจัดการดา้นการเงนิ การบัญช ีการบรหิาร การควบคมุภายใน การก ากับดแูลกจิการ และการบรหิาร

ความเสี่ยง ทัง้นี้ เพื่อใหข้อ้สังเกต ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีส ิง่                

ทีส่มควรแกไ้ข ปรับปรุง หรอืพัฒนา 

(๒) สอบทานระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง และระบบการ

รักษาความปลอดภัยของขอ้มูลสารสนเทศของมหาวทิยาลัยใหรั้ดกุม มปีระสทิธผิลตามกรอบมาตรฐานอันเป็น

สากล และใหข้อ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะแกส่ภามหาวทิยาลยั และหรอือธกิารบด ี

(๓) ก าหนดใหห้น่วยงานชีแ้จงขอ้มูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรอืเชญิใหผู้บ้รหิาร 

และหรือพนักงานเขา้ร่วมการประชมุกับคณะกรรมการ เพื่อชีแ้จงหรือใหข้อ้มูลดว้ยวาจาตามทีค่ณะกรรมการ
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เห็นว่าจ าเป็นและสมควร เพื่อประโยชน์ในการปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการ ทัง้นี้ ใหผู้บ้ริหาร และหรือ

พนักงานทีใ่หข้อ้มูลหรอืไดรั้บการเชญิถอืเป็นหนา้ทีต่อ้งใหค้วามร่วมมอื ผูบ้รหิารและหรอืพนักงานผูใ้ดละเลย 

เพิกเฉย ใหถ้ือเป็นความผิดทางวนัิย การใหข้อ้มูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือบดิเบือนซ่อนเรน้ขอ้มูล      

โดยเจตนา หรอืจงใจสอ่ไปในทางไมส่จุรติ ท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่มหาวทิยาลัยใหถ้อืเป็นความผดิทางวนัิย 

(๔) ทบทวน ขอ้บังคับ ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัตขิอง

มหาวทิยาลัยเกีย่วกับการก าหนดอ านาจหนา้ทีข่องหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั ้ง 

เพือ่ใหม้ั่นใจไดเ้สมอว่ายังคงมคีวามเหมาะสม ทันสมัย และหน่วยตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระอย่างเพียงพอ          

ในการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ ในการนีใ้หค้ณะกรรมการน าเสนอขอ้จ ากดัและจดุออ่นทีอ่าจมอียู่ตอ่      สภา

มหาวทิยาลยั เพือ่พจิารณาแกไ้ขปรับปรุง 

ในการด าเนินงานตามวรรคแรก ใหค้ณะกรรมการค านึงถงึความมีนัยส าคัญ

ของเรือ่งทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การด าเนนิงานของมหาวทิยาลยั 

 (๕) ในการด าเนนิการตามหนา้ที ่และ ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ        ให ้

คณะกรรมการมอี านาจมอบหมายใหห้ัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏบิตังิานอย่างใดอยา่งหนึง่ หรอืใชผ้ลการ

ปฏบิัตงิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอย่างเพยีงพอตามความจ าเป็นใน

การพจิารณาของคณะกรรมการ  

(๖) ด าเนนิการในเรือ่งตอ่ไปนี้ไดด้ว้ยโดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลัย 

๑) ใชบ้รกิารทีป่รกึษาภายนอกเพือ่ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการปฏบิตัหินา้ที่

แกห่น่วยตรวจสอบภายในและหรอืแกค่ณะกรรมการ 

๒) ว่าจา้งบุคคลภายนอกเพื่อชว่ยปฏบิัตงิานของหน่วยตรวจสอบภายใน      

ในกรณีทีป่รมิาณงานซึง่ตอ้งปฏบิตัมิมีากเกนิกวา่อตัราก าลงัของหน่วยตรวจสอบภายในทีม่อียู่จะสามารถปฏบิัติ

หนา้ทีใ่หไ้ดท้นัเวลาและเป็นผลดแีกม่หาวทิยาลัยได ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นการวา่จา้งเฉพาะคราว 

(๗)  ด าเนนิการหรอืปฏบิตักิารอยา่งหนึง่อยา่งใดเทา่ทีจ่ าเป็น เพือ่ใหส้ามารถปฏบิัติ

หนา้ทีต่ามความรับผดิชอบทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ หรือหนา้ทีพ่ิเศษอืน่ใดทีส่ภามหาวทิยาลัยมอบหมายให ้

ปฏบิตัเิพิม่เตมิเป็นกรณีพเิศษ 

ขอ้ ๑๒ ใหค้ณะกรรมการมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบดงันี้ 

(๑) ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลัย ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการ    

ร่วมกับอธกิารบดีปรึกษาหารือก าหนดขอบเขต วธิกีาร ระยะเวลา และรายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยให ้

คณะกรรมการเสนอแผนและผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานต่อสภามหาวทิยาลัยเพื่อใหค้วาม

เห็นชอบเป็นประจ าทกุปี  

(๒) ใหข้อ้เสนอแนะตอ่สภามหาวทิยาลยั และหรอือธกิารบด ีในกรณีทีค่ณะกรรมการ  

เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลใหก้ารปฏิบัตงิานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ และบรรลวุตัถปุระสงคโ์ดยสอดคลอ้งกับหลักธรรมาภบิาล 

(๓) สง่เสรมิความเป็นอสิระของผูส้อบบัญชภีายนอก และสนับสนุนการปฏบิัตงิาน

ของหน่วยตรวจสอบภายในใหม้คีวามเป็นอสิระ เทีย่งตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้สง่เสรมิใหม้ี

การประสานงานระหวา่งผูบ้รหิาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชภีายนอกอยา่งเหมาะสม 

(๔) แนะน าและสนับสนุนการปฏบิัตงิานอย่างเป็นอสิระของหน่วยตรวจสอบภายใน        

สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพือ่ใหร้ายงานการตรวจสอบมคีณุภาพเป็นประโยชนแ์ละสามารถ     ใช ้

ปรับปรุงการปฏบิัตงิานของหน่วยงานตา่งๆ และเพือ่ใหม้กีารน าขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนไ์ปสูก่ารปฏบิัตทิีม่ ี

สว่นชว่ยลดระดบัความเสีย่งดา้นตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้

  



  - ๕ - 

(๕) ใหค้วามเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ     

แผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาความรู ้ทักษะและคณุลักษณะเฉพาะของพนักงานในสงักัดหน่วยตรวจสอบภายใน 

เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมทัง้ดา้น  การเงนิ  การบัญช ี การปฏบิัตงิาน       

การบรหิาร  โดยใหร้วมถงึการสอบทานความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ พรอ้มทัง้ตดิตามผลการปฏบิัตงิาน

ตามแผนงานดา้นตา่งๆ เหลา่นัน้ 

(๖) ให ค้ าปรึกษาแนะน า ในการแต่งตั ้ง  ถอดถอน โยกย า้ย  หั วหน ้า               

หน่วยตรวจสอบภายในตอ่อธกิารบด ีในกรณีทีอ่ธกิารบดรีอ้งขอ 

(๗) ประเมนิผลการปฏบิัตงิานและพจิารณาความดคีวามชอบประจ าปีของรองอธกิารบดีที่

ปฏบิัตหินา้ทีด่า้นกจิการสภามหาวทิยาลัย   หัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน  และหัวหนา้ส านักงานสภามหาวทิยาลยั 

ร่วมกับอธกิารบด ี ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนดใหส้อดคลอ้งกับระบบงานและวธิกีารของมหาวทิยาลัย  

โดยค านงึถงึขอ้มลูและขอ้คดิเห็นทีไ่ดรั้บจากนายกสภามหาวทิยาลยั 

 

หมวด  ๔ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

ขอ้ ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ ในรอบปีถัดไป             

ใหค้ณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานส าหรับปีทีผ่า่นมาของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจ าทกุปี  

 

หมวด  ๕  

การประชุมและการจดัท ารายงานของคณะกรรมการ 

ขอ้ ๑๔ ใหค้ณะกรรมการจัดใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ  ๖  ครัง้  โดยอาจเชญิผูอ้ ื่น        

ทีไ่ม่ใชก่รรมการเขา้ร่วมการประชมุครัง้หนึง่ครัง้ใดของคณะกรรมการดว้ยหรอืไม่ก็ได ้ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑท์ี่

คณะกรรมการก าหนดขึน้ ในการประชมุแต่ละครัง้ของคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการเขา้ประชมุไม่นอ้ยกว่ากึง่

หนึ่งของจ านวนทีม่อียู่ทัง้หมดจงึถอืเป็นองคป์ระชมุ  การลงมตขิองคณะกรรมการใหป้ระธานและกรรมการมี

เสยีงคนละหนึง่เสยีง และใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นเกณฑ ์กรณีทีม่คีะแนนเสยีงเทา่กันใหป้ระธานมสีทิธิ

ลงคะแนนอกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ขอ้ ๑๕ เลขานุการคณะกรรมการ  ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการ  และผูร้่วมประชมุอืน่ที่ไม่ใช่

ประธานหรอืกรรมการไมม่สีทิธลิงมต ิ

ขอ้  ๑๖ ประธานหรอืกรรมการผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีม่กีารลงมตไิม่มสีทิธอิอกเสยีง และ

จะตอ้งไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุเมือ่มกีารพจิารณาวาระทีต่นมสีว่นไดเ้สยี 

ขอ้ ๑๗ ใหค้ณะกรรมการจัดท ารายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี้ 

(๑) จัดท ารายงานรายครึง่ปีเสนอต่อสภามหาวทิยาลัยปีละ ๒ ครัง้ เป็นลายลักษณ์

อกัษรในเดอืนพฤษภาคม และเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี 

(๒) จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อสรุปผลการปฏบิัตหินา้ทีต่ามระเบยีบนี้ ลงนามโดย

ประธาน  น าเสนอตอ่สภามหาวทิยาลัย และในกรณีทีม่กีารจัดท ารายงานประจ าปีของมหาวทิยาลยั ใหเ้ปิดเผย

รายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปีของมหาวทิยาลยัดว้ย 

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน อาจท า

รายงานเป็นกรณีพเิศษเสนอตอ่สภามหาวทิยาลยั นอกเหนอืจากทีก่ าหนดใน (๑) และ (๒) ก็ได ้
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หมวด ๖  

ระบบก ากบัดแูลการตรวจสอบภายใน 

ขอ้ ๑๘ ใหห้น่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึง่มหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบดา้นการ

สอบทาน และตรวจสอบกจิการภายในทัง้ปวงของมหาวทิยาลัย โดยใหค้รอบคลุมถงึการสอบทานและให ้

ความเห็นเกีย่วกับระบบการก ากับดแูลกจิการ ระบบการบรหิารความเสีย่ง และระบบการควบคมุภายใน เพือ่ให ้

เป็นไปตามมาตรฐานอนัเป็นทีย่อมรับทัว่ไป โดยค านงึถงึมาตรฐานสากลในเรือ่งนัน้ๆ ดว้ย 

ขอ้ ๑๙ เพื่อใหห้น่วยตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการ

ปฏบิัตหินา้ทีใ่หบ้รรลุวัตถุประสงค์สามารถเป็นเครื่องมือทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบริหารเพื่อมหาวทิยาลัยมีความ

เขม้แข็งและมปีระสทิธภิาพ ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูบ้งัคับบัญชาโดยตรงของหน่วยตรวจสอบภายใน 

เพื่อใหก้ารตัดสนิใจสั่งการต่อขอ้ตรวจพบ และขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน

ไดผ้ลทนัเวลา ใหค้ณะกรรมการสง่รายงานผลการตรวจสอบภายในเรือ่งทีม่คีวามส าคัญหรอืความจ าเป็น      เร่งดว่น

สงูใหอ้ธกิารบดพีจิารณาและสัง่การโดยเร็ว   ในกรณีทีอ่ธกิารบดเีห็นวา่การสัง่การตามขอ้เสนอแนะอาจไม่เป็น

ผลด ีใหอ้ธบิายชีแ้จงเหตผุลใหค้ณะกรรมการทราบเพื่อวนิิจฉัย ในกรณีทีค่ณะกรรมการมคีวามเห็นแตกต่าง ให ้

เสนอขอ้ตรวจพบ ขอ้เสนอแนะ พรอ้มดว้ยค าชีแ้จงเหตผุลของอธกิารบดใีหส้ภามหาวทิยาลยัพจิารณา 

ขอ้ ๒๐  ใหม้หาวทิยาลัยแต่งตัง้หัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายในคนหนึง่ ใหม้ฐีานะไม่ต ่ากว่า        

หัวหนา้สว่น เพื่อรับผดิชอบการตรวจสอบหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย   ผูไ้ดรั้บการแต่งตัง้ตอ้งมคีุณสมบัติ

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึค าปรกึษาแนะน าของคณะกรรมการตามขอ้   ๑๒(๖) 

 

หมวด ๗ 

หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของหนว่ยตรวจสอบภายใน 

 

ขอ้ ๒๑ หน่วยตรวจสอบภายในมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบดงันี้ 

(๑) จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน โดยแบ่งการวางแผนออกเป็น ๒  ระดับ คอื  

แผนเชงิกลยุทธซ์ึง่เป็นแผนระยะยาว และแผนปฏบิัตงิานประจ าปี โดยใหห้น่วยตรวจสอบภายในจัดท าแผน  

ใหส้ัมพันธ์กับผลการประเมนิความเสีย่งระดับองคก์รของมหาวทิยาลัย  แลว้น าเสนอแผนขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการภายในเดือนกันยายนของทุกปี แลว้ใหห้ัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายในแจง้แผนที่ไดรั้บ           

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้นัน้ใหอ้ธกิารบดทีราบก่อนเริม่การตรวจสอบตามแผนนัน้  ทัง้นี้ยกเวน้

เฉพาะกรณีทีค่ณะกรรมการเห็นวา่การตรวจสอบบางเรือ่งโดยไมแ่จง้ใหผู้ใ้ดทราบลว่งหนา้จะเป็นประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลยัมากกวา่ 

 ขอบเขตการตรวจสอบกจิการภายในตามแผนการตรวจสอบภายในทีจ่ัดท า

ขึน้ตอ้งครอบคลมุงานดา้นการปฏบิตักิารของทกุหน่วยงาน 

 ในกรณีทีม่เีรือ่งซึง่ตอ้งตรวจสอบเป็นการเฉพาะหรือเร่งดว่น  ใหห้น่วยตรวจสอบ

ภายในเสนอแผนเพิม่เตมิใหค้ณะกรรมการและอธกิารบดพีจิารณา  

(๒) ดา้นการบัญช ี  สอบทานความถูกตอ้งและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน

ทางการบัญช ี การเลอืกใชน้โยบายการบัญช ี การบนัทกึบัญช ีการสรุปประมวลผลเพือ่จัดท ารายงานทางบัญชวี่าได ้

ปฏบิัตติามหลักการบัญชทีีรั่บรองโดยทั่วไป  รวมทัง้สอบทานรายงานทางการเงนิของมหาวทิยาลัยและของ

หน่วยงานใหม้คีวามถูกตอ้งตามทีค่วรเชือ่ถอืได ้และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอตามมาตรฐานการบัญชทีี่

รับรองทัว่ไป 
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(๓) ดา้นการเงนิ  สอบทานความถูกตอ้งเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ทางการเงิน   ตรวจสอบการปฏิบัตงิานทางการเงินว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามระเบียบและขอ้บังคับของ

มหาวทิยาลยั  หลกัฐานและเอกสารประกอบการรับจ่ายทางการเงนิมคีวามถกูตอ้งและสมบรูณ์หรอืไม ่เพยีงใด 

(๔) ดา้นการจัดซือ้จัดจา้ง   ตรวจสอบกจิกรรมการจัดซือ้จัดจา้ง และสอบทาน

ระบบงานดา้นนีใ้หม้คีวามรัดกมุ โปร่งใส  มุง่ประโยชนส์งูสดุแกม่หาวทิยาลยั 

(๕) ดา้นการบรหิารจัดการ   ตรวจสอบดา้นการบรหิารและกระบวนการด าเนนิงานดา้น

ตา่งๆ ของมหาวทิยาลัยวา่เป็นไปเพือ่การบรรลวุัตถุประสงคต์ามทีก่ าหนดในกฎหมายจัดตัง้ และตามนโยบายของ

มหาวทิยาลยัอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดผ้ลคุม้คา่ และเป็นไปโดยประหยัดหรอืไม ่เพยีงใด 

 (๖) ดา้นการปฏบิตังิานทางคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ  สอบทานระบบงาน  

และตรวจสอบ เพือ่ทราบวา่มหาวทิยาลัยจัดใหม้รีะบบงานคอมพวิเตอร ์และระบบสารสนเทศทีเ่หมาะสม มรีะบบ

คุม้ครองความปลอดภัยของขอ้มูล และการปฏบิัตงิานเป็นไปตามระบบงานทีก่ าหนดอย่างไดผ้ลมปีระสทิธภิาพ 

และเป็นไปโดยประหยัดหรอืไม ่เพยีงใด 

(๗) ศกึษาหนังสอืทีผู่ส้อบบัญชขีองมหาวทิยาลัยมถีงึผูบ้รหิารเพือ่แจง้ขอ้สังเกต

และขอ้เสนอแนะเกีย่วกับการแกไ้ขจุดอ่อน รายการผดิปกต ิหรอืขอ้บกพร่องทีม่นัียส าคัญทีพ่บจากการสอบบัญช ี 

พิจารณาและใหข้อ้คิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการหรืออธิการบดี  โดยหัวหนา้               

หน่วยตรวจสอบภายในอาจสอบถาม  หรือขอขอ้มูลเพิม่เตมิจากผูส้อบบัญชเีพื่อประโยชน์แก่การท าความเขา้ใจ   

อยา่งถกูตอ้งของนัยแหง่หนังสอืดงักลา่ว พรอ้มทัง้ตดิตามเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผูบ้รหิารไดน้ าขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ

ทีเ่ป็นประโยชนเ์หลา่นัน้ไปสูก่ารปฏบิัต ิ

(๘) สอบทานกรณีทีอ่าจมกีารขัดแยง้ในเรื่องผลประโยชน์ระหว่างมหาวทิยาลัยกับ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีฝ่ายตา่งๆ อันไดแ้ก ่กรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูบ้รหิาร พนักงาน และรวมถงึคูค่า้ คูส่ญัญาของ

มหาวทิยาลยั 

(๙) สอบทานขอ้สรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีทีผู่บ้รหิารหรือพนักงานอาจมี       

การกระท าอันสอ่ไปในทางไม่สจุรติ หรอืใชอ้ านาจหนา้ทีใ่นทางมชิอบ ซึง่อาจเป็นผลใหม้หาวทิยาลัยไดรั้บความ

เสยีหายโดยใหน้ าเสนอผลการสอบทานดังกล่าวเป็นเรื่องลับต่อคณะกรรมการและหรืออธิการบดีเพื่อพิจารณา

น าเสนอตอ่สภามหาวทิยาลัยโดยเร็ว 

(๑๐) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตามวธิีการและก าหนดเวลาที่          

คณะกรรมการก าหนด นอกเหนอืจากระบบการรายงานปกตติอ่อธกิารบดใีนฐานะผูบ้งัคบับญัชา 

(๑๑) ปฏบิตังิานอืน่ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 

หมวด ๘  

หลกัเกณฑอ์ืน่ ๆ 

ขอ้ ๒๒ การอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลัย   

แตม่ไิดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบนี ้ใหค้ณะกรรมการเป็นผูว้นิจิฉัย และใชด้ลุยพนิจิโดยการน าแนวปฏบิัตทิางวชิาชพี

การตรวจสอบภายในอนัเป็นทีย่อมรับทั่วไปมาประยุกตใ์ช ้เพือ่สามารถใหค้วามคดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะต่อสภา

มหาวทิยาลยั และหรอืผูบ้รหิารอยา่งเหมาะสม 

 

บทเฉพาะกาล 

ใหค้ณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่ไดรั้บแต่งตั ้งตามขอ้บังคับ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าดว้ยการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ท าหนา้ที่

คณะกรรมการตามระเบยีบนีจ้นครบวาระการด ารงต าแหน่ง โดยไมนั่บเป็นการด ารงต าแหน่งตามระเบยีบนี ้ 



  - ๘ - 

ใหห้ัวหนา้ผูต้รวจสอบภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ตามค าสั่งที่ ๙๓/๒๕๔๙ ลงวันที่            

๑๖ กุมภาพันธ ์๒๕๔๙ ท าหนา้ทีห่ัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายในตามระเบยีบนี้จนกว่าจะมีการแต่งตัง้หัวหนา้

หน่วยตรวจสอบภายในตามขอ้  ๒๐ 

 

   ประกาศ ณ วนัที ่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

(ศาสตราจารย ์ดร.วจิติร ศรสีอา้น) 

นายกสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  
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ภาคผนวก 10 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
 

 



 



คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ชื่อเอกสาร  : คู่มือกำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มหำวิทยำลัย   
     เทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยำยน          
     พ.ศ.  2560) 
 
ที่ปรึกษา  : อำจำรย์ ดร.นฤมล รักษำสุข     รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 
คณะผู้จัดท า :  1) นำงนงเยำว์ สุค ำภำ    หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
     2) นำงสำวนฤมล สีหิสรำภิสิทธิ์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 
ปีท่ีพิมพ์  : กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 
 
จ านวนที่ผลิต : 90 เล่ม 
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