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หน้ำ ก 

 

 
  ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในกำรประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 
พ.ศ. 2562 ได้ให้ควำมเห็นชอบโปรแกรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นั้น เพ่ือให้หน่วยงำน
ได้มี เอกสำรอ้ำงอิงส ำหรับใช้ เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลงำนในส่วนที่ เกี่ยวข้อง  ส ำนักงำน 
สภำมหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำ “คู่มือกำรด ำเนินงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2563)” 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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  หน้า 
ค ำน ำ   ก 
สำรบญั   ข 
สำรบัญแผนภำพ   ฉ 
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   5 
 1.6  ข้อมูลที่มหำวิทยำลัยจดัให้คณะกรรมกำร   6 
 1.7  สิ่งที่คำดหวัง   7 
 1.8  ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำร   7 
 1.9  กำรรำยงำนผลกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน   7 
 1.10 โปรแกรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มทส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   8 
 1.11 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผูเ้กี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน   8 
 1.12 กรอบเวลำกำรประเมิน   9 
ส่วนที่ 2 กรอบและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบคร่ึงปีของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี  
10 

 2.1  กรอบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบครึ่งปี  10 
  2.1.1  กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี  

1)  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลยัและ                         
คณะกรรมกำรประจ ำสภำมหำวิทยำลัย  

2)  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี (รำยละเอียด)   

10 
 

10 
10 

  2.1.2  กำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกำรปฏิบัติงำนท่ีสะท้อนควำมก้ำวหน้ำของ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสีุรนำรี (ตำมแผนปฎบิัติกำรประจ ำปี)  

 
18  

 2.2  ขั้นตอนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบครึ่งปี  19 
ส่วนที่ 3 กรอบและขัน้ตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานในรอบปีของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

22 
 3.1  กรอบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบป ี  22 
  3.1.1  กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563  
 

22 
 1) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัยและ

คณะกรรมกำรประจ ำสภำมหำวิทยำลัย  
 

22 
 2) กำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนของอธกิำรบด ี  22 
 3) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

จำกกำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 

23 
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  หน้า 
  3.1.2  กำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกำรปฏิบัติงำนท่ีสะท้อนควำมก้ำวหน้ำของ

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสีุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 

23 
 1) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี  23 
 2) กำรประเมินผลงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัวช้ีวัด และเกณฑ์กำรประเมิน 

ผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard)   
 

24 
 2.1) สรุปตัวช้ีวัดตำมกรอบกำรประเมิน ตัวช้ีวัด และเกณฑ์กำรประเมิน 

ผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   

 
 

24 
 2.2) ข้อมูลรำยละเอียดตัวช้ีวัดจ ำแนกตำมมติิ 5 มิติ   30 
 มิตทิี่ 1  :  การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ( 3 ตัวชี้วัด)  30 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 กำรพัฒนำระบบกำรทดสอบสมรรถนะนักศึกษำในศตวรรษที่ 21  30 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.1 กำรจัดท ำระบบสนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคใ์นศตวรรษที่ 21  
 

30 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.2 กำรพัฒนำหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ  32 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.2.1 หลักสูตรที่มีกำรพัฒนำให้เป็น Modular curriculum  32 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.2.2 หลักสูตรที่มีกำรพัฒนำให้เป็นชุดวิชำ  33 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.2.3 กำรจัดท ำระบบคลังกิจกรรมนอกหลักสูตร  34 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.3 ทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำ  35 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1.4 ร้อยละของนักศึกษำ คณำจำรย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ทีล่งทะเบียน

เรียนรำยวิชำหรือเข้ำร่วมกจิกรรมทีเ่สรมิสร้ำงควำมเป็นผูป้ระกอบกำร  
 

37 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 คุณภำพกำรสอนของอำจำรย์    38 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ภำพลักษณค์วำมเป็นนำนำชำต ิ  39 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 3.1 ควำมร่วมมือกับนำนำชำต ิ  39 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 3.2 นักศึกษำต่ำงชำติที่มำท ำกิจกรรมระยะยำว  40 
 มิติท่ี 2  :  การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ( 3 ตัวชี้วัด)........................................... 41 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 กำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนกำรอ้ำงอิง (Citation) ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ใน

ฐำนข้อมูลสำกล SCOPUS  
 

41 
  ตัวช้ีวัดที่ 5 จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลสำกล SCOPUS ต่อจ ำนวน

อำจำรย์ประจ ำ  
 

42 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 จ ำนวนเงินสนับสนุนกำรท ำวิจัยต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ  43 
 
 

มิติที่ 3  :  การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม ( 5 ตัวชี้วัด)................................................................................ 

 
44 

  ตัวช้ีวัดที่ 7 จ ำนวนงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นและมีกำรขอรับ
ควำมคุ้มครอง  

 
44 

  ตัวช้ีวัดที่ 8 จ ำนวนกำรน ำผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ใน
กำรสร้ำงคุณค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคม  

 
45 

  ตัวช้ีวัดที่ 9 รำยได้ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรในลักษณะกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
(Research income from  industry and commerce)  

 
45 
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   หน้า 
  ตัวช้ีวัดที่ 10 จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม  
 

46 
  ตัวช้ีวัดที่ 11 สัดส่วนอำจำรย์ที่ท ำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมต่อ

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ    
 

47 
 มิตทิี่ 4  :  การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 ตัวชี้วัด)  48 
  ตัวช้ีวัดที่ 12 กำรใช้วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อควำมรู้ท้องถิ่น  48 
  ตัวช้ีวัดที่ 13 กำรสร้ำงควำมตระหนักและท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
 

49 
 มิตทิี่ 5  :  การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่ง  

คุณภาพ (6 ตัวชี้วัด)  
 

50 
  ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับควำมส ำเร็จด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล  50 
  ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับควำมส ำเร็จด้ำนกำรประเมนิและส่งเสรมิทรัพยำกรบุคคล  51 
  ตัวช้ีวัดที่ 16 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงวัฒนธรรมคุณภำพ  52 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 16.1 กำรน ำระบบ Project-Based Management มำใช้ในกำรบริหำร  53 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่16.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำด้วยเกณฑ์ EdPEx  
 

54 
  ตัวช้ีวัดย่อยที ่16.3 กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติ งำนที่ เป็นมำตรฐำน (Standard 
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ระบบการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เป็นมหำวิทยำลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่มีฐำนะเป็นมหำวิทยำลัย
ในก ำกับของรัฐ เป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรได้โดยอิสระ สำมำรถ
พัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรที่เป็นของตนเอง มีควำมคล่องตัว มีเสรีภำพทำงวิชำกำร และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของสภำมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ. 2533 
  เพื่อให้สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีสำมำรถท ำหน้ำที่ก ำหนดและก ำกับนโยบำย ดูแลกำรบริหำร
จัดกำรของมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับควำมเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยจึงเห็นสมควรให้มีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 
(Audit) ของมหำวิทยำลัยและของอธิกำรบดี โดยกำรประเมินยึดหลักธรรมำภิบำลหรือหลักกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ที่ดี (Good Governance) และอัตตำภิบำล (Self-Governance) ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัยตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 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 ข้อมูลที่
เป็นอยู่จริง ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำ สำเหตุ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะที่สร้ำงสรรค์อย่ำงเป็นอิสระและเป็นกลำง
อย่ำงเพียงพอต่อสภำมหำวิทยำลัย ผู้บริหำร และพนักงำน” หมวด 3 ข้อ 12(1) ให้คณะกรรมกำรติดตำมฯ ติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรร่วมกับอธิกำรบดีปรึกษำหำรือก ำหนด
ขอบเขต วิธีกำร ระยะเวลำ และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมกำรเสนอแผนและผลกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่ อให้ควำมเห็นชอบเป็นประจ ำทุกปี  และหมวด 7  
ข้อ 17(1) ให้คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนรำยคร่ึงปีเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยปีละ 2 คร้ัง เป็นลำยลักษณ์อักษรใน
เดือนพฤษภำคม และเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี 
 
1.2 วัตถุประสงค ์
  กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้สภำมหำวิทยำลัยมีข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินในกำรท ำหน้ำที่ก ำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้มหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำอย่ำงทันกำร
และต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมในภำรกิจต่ำงๆ และสำมำรถบรรลุควำมเป็นเลิศตำมปณิธำนของมหำวิทยำลัย 
ส ำหรับวัตถุประสงค์เฉพำะมีดังนี้ 
  1) เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมมติที่
ประชุมสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย และข้อเสนอแนะจำก
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของ
อธิกำรบดี และผลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

ส่วนที่ 1 
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  2) เพื่อประเมินสัมฤทธิผลของกำรปฏิบัติงำนซึ่งสะท้อนควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2563) ในสองประเด็น คือ กำรประเมิน
สัมฤทธิผลตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
(SUT Scorecard) ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 2) มิติกำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรวิจัย 
3) มิติกำรสร้ำงคุณค่ำต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) มิติกำรสร้ำงควำมผูกพัน
กับวัฒนธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5) มิติกำรบริหำรงำนที่น ำสมัย เป็นธรรม และกำรสร้ำงระบบนิเวศ
แห่งคุณภำพ 
 
1.3 กรอบความคิดในการด าเนินการ 

ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ได้ใช้กรอบ
ควำมคิดในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1) กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เป็นกำรตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยในลักษณะ PMA (Performance 
and Management Audit)  
  2) กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน เน้นกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำน (Performance) 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและคุณภำพกำรบริหำรของผู้บริหำร (Management Quality) เพื่อกำรปรับปรุงงำน
อย่ำงต่อเนื่อง 
  3) 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
หลักมุ่งเน้นฉันทำมต ิ(Consensus Oriented) 
  4) 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 
  5) กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ใช้กระบวนกำรประเมินแบบมีส่วนร่วมด้วยวิธีกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินอย่ำงสร้ำงสรรค์ และเชิงเป็นมิตรมิใช่กำรจ้องจับผิด (Positive Mental 
Attitude – Friendly Audit) รวมทั้งมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นอย่ำงกว้ำงขวำงจำกผู้มีส่วนสัมพันธ์เก่ียวข้องกับกำร
ปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
  6) กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ได้รับควำม
ร่วมมือจำกฝ่ำยบริหำรในกำรให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
  7) กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้น ำกรอบ
กำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) มำใช้ในกำร
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย โดยพิจำรณำประเมินใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  
2) มิติกำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรวิจัย 3) มิติกำรสร้ำงคุณค่ำต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 4) มิติกำรสร้ำงควำมผูกพันกับวัฒนธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5) มิติกำรบริหำรงำนที่ 
น ำสมัย เป็นธรรม และกำรสร้ำงระบบนิเวศแห่งคุณภำพ ซึ่งก ำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator)  
ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  
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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 ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัยและ
คณะกรรมกำรประจ ำสภำมหำวิทยำลัย รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดีตำมวิสัยทัศน์ นโยบำย และแนวทำง
กำรบริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ตลอดจนข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์
กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุ รนำรี  (SUT Scorecard) และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อ 
สภำมหำวิทยำลัยทุกหกเดือน ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ก ำหนดขอบเขตกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนดังนี้ 

1) การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.1)   กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรประจ ำสภำ

มหำวิทยำลัย (คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย) ดังนี้ 

ก. มติในเร่ืองเชิงนโยบำย 
ข. มติในเร่ืองอื่น ๆ 
ทั้งนี้ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ โดยหำข้อสรุปของกำรด ำเนินงำนในแต่ละประเด็น

ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน 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) รับด ำเนินกำร แต่ยังไม่ด ำเนนิกำรใด ๆ หรือผลกำรด ำเนนิงำน

ยังไม่คืบหนำ้จำกปีที่ผ่ำนมำ  
1.2)   กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดีตำมที่คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 4 ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) ตำมที่อธิกำรบดีเสนอและได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย ก ำหนดเกณฑ์กำรให้
คะแนน 2 ระดับ คือ ผ่าน (ได้ผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป) กับ ไม่ผ่าน (ได้ผลกำรประเมินระดับพอใช้ลงมำ) 
โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้   

ระดับดีเยี่ยม 90 – 100 คะแนน 
ระดับดีมำก 80 – 89 คะแนน 
ระดับดี 70 – 79 คะแนน 
ระดับพอใช้ 60 – 69 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำ 60 คะแนน 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : ให้ก ำหนดเป้ำหมำยผลผลิตของกำรด ำเนินงำนในแต่ละ

ช่วงเวลำ (Milestone) และก ำหนดเครื่องมือ/กลไกในกำรด ำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยให้ชัดเจน กำรรำยงำนผล
ให้รำยงำนผลตำม Milestone ตำมเครื่องมือ/กลไกที่ก ำหนดเพื่อให้เห็นควำมคืบหน้ำของผลงำนหรือเห็น
พัฒนำกำรในปีที่ประเมิน 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำข้อสรุป เพื่อจัดท ำข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง/พัฒนำ
ให้แก่คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยต่อไป 
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1.3)  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีจำกกำรตรวจสอบภำยในและกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ (1) กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี (2) กำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
(3) กำรตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำร (4) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทำงคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ และ  
(5) กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5 (5 คะแนน) หน่วยงำนได้ก ำหนดมำตรกำรที่ รัดกุม เพื่ อป้องกัน ไม่ ให้ เกิด
ข้อผิดพลำดโดยครบถ้วน 

ระดับ 4 (4 คะแนน) หน่วยงำนรับทรำบผลกำรตรวจสอบ และด ำเนินกำรตำมแนวทำงแก้ไข 
ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

ระดับ 3 (3 คะแนน) หน่วยงำนรับทรำบผลกำรตรวจสอบ และด ำเนินกำรตำมแนวทำงแก้ไขที่
ก ำหนด 

ระดับ 2 (2 คะแนน) หน่วยงำนรับทรำบผลกำรตรวจสอบ และเร่ิมก ำหนดแนวทำงแก้ไข 
ระดับ 1 (1 คะแนน) หน่วยงำนรับทรำบผลกำรตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรใด ๆ 

  2)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.1)  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยกำรประเมินตำมยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยตำมผลกำรด ำเนินงำนในระบบ Project-Based Management (PBM) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5  (5 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำ เนิ น งำน  
ร้อยละ  90 -100  และสำมำรถลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนได้ร้อยละ 5 

- มีผลกำรด ำเนินงำนสูง
กว่ำเป้ำหมำยมำก 

ระดับ 4 (4 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำ เนิ น งำน  
ร้อยละ 90-100 

- มีผลกำรด ำเนินงำน 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 

ระดับ 3  (3 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำ เนิ น งำน  
ร้อยละ 80-89 

- มีผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมเป้ำหมำย 

ระดับ 2  (2 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำ เนิ น งำน  
ร้อยละ 70-79 

- มีผลกำรด ำเนินงำนต่ ำ
กว่ำเป้ำหมำย 

ระดับ 1  (1 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำ เนิ น งำน 
ร้อยละ 70 

- มีผลกำรด ำเนินงำนต่ ำ
กว่ำเป้ำหมำยมำก 

หมำยเหตุ : กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยตำมผลกำรด ำเนินงำนในระบบ Project-Based Management 
(PBM) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยพิจำรณำข้อมูลจำก 
1) กรำฟ S-curve ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกรำยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัย (5 ยุทธศำสตร์)   
2) กรำฟ S-curve ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมองค์กร 

2.2) กำรประเมินผลงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยประเมินตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด 
และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 2) มิติกำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรวิจัย 3) มิติกำรสร้ำง
คุณค่ำต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) มิติกำรสร้ำงควำมผูกพันกับวัฒนธรรม
ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5) มิติกำรบริหำรงำนที่น ำสมัย เป็นธรรม และกำรสร้ำงระบบนิเวศแห่งคุณภำพ 
ซึ่งกำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยตำมกรอบกำรประเมิน  ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) เป็นกำรประเมินในระดับมหำวิทยำลัย ที่เน้นกำรก ำหนดตัวชี้วัด
เพื่อสร้ำงควำมท้ำทำยในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเพื่อน ำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ โดยก ำหนดระดับคะแนน
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ออกเป็น 5 ระดับ และในกำรก ำหนดค่ำกลำงที่ระดับคะแนน 3 ให้ใช้ค่ำเฉลี่ยผลงำนในรอบ 3 ปี หรือ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
หรือใช้ค่ำคะแนนที่ได้รับระดับสูงสุด (ระดับ 5) ของปีที่ผ่ำนมำเป็นข้อมูลพื้นฐำน ส ำหรับควำมหมำยของค่ำระดับ
เกณฑ์ชี้วัดและระดับผลประเมินทั้ง 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 โดยเฉลี่ยแบบถว่งน้ ำหนัก 
     ถ้ำได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 5  แสดงว่ำมีผลกำรด ำเนนิงำนสูงกว่ำเปำ้หมำยมำก 
    ถ้ำได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 4  แสดงว่ำมีผลกำรด ำเนนิงำนสูงกว่ำเปำ้หมำย 
    ถ้ำได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 3  แสดงว่ำมีผลกำรด ำเนนิงำนตำมเป้ำหมำย 
    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 
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แผนภาพที่ 1  : ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

1.6 ข้อมูลที่มหาวิทยาลยัจัดใหค้ณะกรรมการ 
  1) รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี คณะกรรมกำรกำรเงินและ
ทรัพย์สิน คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย และรำยงำนกำรด ำเนินงำนจำกกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบคร่ึงแรกของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  2) ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี  
  3) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 ทีไ่ด้รับอนุมัตจิำกสภำมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
  4) ข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่บันทึกในระบบ Project-Based 
Management (PBM) 
  5) ข้อมูลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  6) ข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 2) มิติกำรเป็น
มหำวิทยำลัยแห่งกำรวิจัย 3) มิติกำรสร้ำงคุณค่ำต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4) มิติกำรสร้ำงควำมผูกพันกับวัฒนธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5) มิติกำรบริหำรงำนที่น ำสมัย เป็นธรรม 
และกำรสร้ำงระบบนิเวศแห่งคุณภำพ 
  

จัดท ารายงาน
เพื่อเสนอ

สภามหาวิทยาลัย

ก าหนด แผน
เป้าหมาย หัวข้อ
ประเมินร่วมกับ
คณะผู้บริหาร

เสนอ
สภามหาวิทยาลัย

เพื่อให้ความ
เห็นชอบ

ฝ่ายเลขาฯ หารือกับ
คณะผู้บริหารและ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กับหน่วยงานเพ่ือ
จัดเตรียมข้อมูล

ฝ่ายเลขาฯ ร่วมกับ
คณะผู้บริหาร

สอบทาน (ร่าง) 
รายงาน

คณะกรรมการฯ
พิจารณา

(ร่าง) รายงาน

คณะกรรมการฯ
กับคณะผู้บริหาร
ร่วมสอบทาน 
(ร่าง) รายงาน

ข้ันท่ี 1 

ข้ันท่ี 2 

ข้ันท่ี 3 ข้ันท่ี 4 

ข้ันท่ี 6 

ขั้นท่ี 7 

ข้ันท่ี 5 
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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
ให้ผลกำรประเมินอำจไม่สะท้อนผลงำนของมหำวิทยำลัยอย่ำงแท้จริงทั้งหมด 

1.9 การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  กำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยและของอธิกำรบดี เป็นไป
เพื่อมุ่งให้เกิดกำรพัฒนำและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
จะแจ้งผลกำรประเมินในรูปบทวิเครำะห์เชิงคุณภำพประกอบผลประเมินเชิงปริมำณ รวมทั้งข้อสังเกตและ
ข้อแนะน ำในกำรปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนและกำรบริหำรจัดกำรเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยทุกหกเดือน (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. 2563 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ในรอบคร่ึงแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 
1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.1 กำรติ ดตำมผลกำรด ำเนิ นงำนตำมมติ ของสภำ

มหำวิ ทยำลั ยและคณะกรรมกำรประจ ำสภำ
มหำวิทยำลัย (คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน 
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล  คณะกรรมกำร
ติ ดตำม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงำน และ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย) 

 1.1.1 มติในเรื่องเชิงนโยบำย  
1.1.2 มติในเรื่องอื่น ๆ   

1.1 กำรติ ดตำมผลกำรด ำเนิ นงำนตำมมติ ของสภำ
มหำวิ ทยำลั ยและคณะกรรมกำรประจ ำสภำ
มหำวิทยำลัย (คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน 
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล  คณะกรรมกำร
ติ ดตำม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงำน และ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย) 

 1.1.1 มติในเรื่องเชิงนโยบำย  
1.1.2 มติในเรื่องอื่น ๆ  

1.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดีตำมที่
คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ตำมที่อธิกำรบดีเสนอและ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย  

1.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี
ต ำมที่ ค ำดหวั ง ใน ช่วงกำรด ำรงต ำแห น่ ง
อธิกำรบดี  4 ปี  (พ .ศ. 2561 -2564) ตำมที่
อธิกำรบดีเสนอและได้รับควำมเห็นชอบจำก
สภำมหำวิทยำลัย  

 1.3 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรีจำกกำรตรวจสอบภำยใน และ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อน
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี  โดยกำรประเมินตำมยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยตำมผลกำรด ำเนินงำนในระบบ Project-
Based Management (PBM) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อน
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี  โดยกำรประเมินตำมยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยตำมผลกำรด ำเนินงำนในระบบ Project-
Based Management (PBM) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

 2.2  กำรป ระ เมิ น ผลงำนป ระจ ำปี งบ ประมำณ  
พ.ศ. 2563 โดยประเมินตำมกรอบกำรประเมิน 
ตั ว ช้ี วั ด  แ ล ะ เก ณ ฑ์ ก ำรป ระ เมิ น ผ ล งำน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ใน 5 มิติ ได้แก่ 
1) มิติกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 2) มิติ
กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรวิจัย 3) มิติกำรสร้ำง
คุณค่ำต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) มิติกำรสร้ำงควำม
ผูกพันกับวัฒนธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และ 5) มิติกำรบริหำรงำนที่น ำสมัย เป็นธรรม และ
กำรสร้ำงระบบนิเวศแห่งคุณภำพ 

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



คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 9 

1.12 กรอบเวลาการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2  :  กรอบเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562-30 ก.ย. 2563) 

การติดตามฯ 
ในรอบครึ่งแรก 

การติดตามฯ 
ในรอบสิ้นปี 

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ จัดท ำร่ำงโปรแกรมกำรติดตำมและประเมินผลงำน มิ.ย. 2562 มิ.ย. 2562 
 

คณะกรรมกำรติดตำมฯ พิจำรณำร่ำงโปรแกรมกำรติดตำมและประเมนิผลงำน/ 
พิจำรณำกรอบ SUT Scorecard 

ศ. 23 ส.ค. 2562 ศ. 23 ส.ค. 2562 
 

คณะกรรมกำรติดตำมฯ ประชมุหำรอืร่วมกบัอธิการบดีและคณะผู้บริหาร  
พิจำรณำร่ำงโปรแกรมกำรตดิตำมและประเมินผลงำน/พิจำรณำกรอบ SUT Scorecard 

 

ส. 14 ก.ย. 2562 ส. 14 ก.ย. 2562 

ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ จัดท ำร่ำงโปรแกรมกำรติดตำม 
และประเมินผลงำน/กรอบ SUT Scorecard เสนอสภามหาวิทยาลัย ส. 28 ก.ย. 2562 ส. 28 ก.ย. 2562 

ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ ประชุมหำรือร่วมกับอธิการบด ี
และคณะผู้บริหาร เพื่อจัดเตรียมขอ้มูล 

จ. 23 ธ.ค. 2562 
 

จ. 23 ธ.ค. 2562 
 

มหำวิทยำลัยจัดเตรียมขอ้มูลเพื่อส่งให้ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ ก.ย. – พ. 7 ต.ค. 2563 
(ภายใน พ. 7 ต.ค. 2563) 

มี.ค.-อ. 7 เม.ย. 2563 
(ภายใน อ. 7 เม.ย. 2563) 

ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ ตรวจสอบ วเิครำะห์/สังเครำะห์ 
และจัดท ำร่ำงรำยงำนกำรตดิตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 

พ. 8 – ศ. 17 เม.ย. 2563 พฤ. 8 – ศ. 16 ต.ค. 2563 

ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ ประชุมหำรือร่วมกับอธิการบด ี
และคณะผู้บริหาร เพื่อสอบทำนร่ำงรำยงำนฯ พฤ. 22 ต.ค. 2563 พฤ. 23 เม.ย. 2563 

คณะกรรมกำรติดตำมฯ พิจำรณำร่ำงรำยงำนฯ ส. 9 พ.ค. 2563 ส. 7 พ.ย. 2563 

คณะกรรมกำรติดตำมฯ ประชมุหำรอืร่วมกบัอธิการบดีและคณะผู้บริหาร 
เพื่อรับฟังควำมเห็นและตรวจสอบควำมถกูต้องควำมสมบูรณข์องรำยงำน 

ส. 14 พ.ย. 2563 ส. 16 พ.ค. 2563 

ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ จัดท ำรำยงำนฯ เสนอสภามหาวิทยาลยั ภายใน จ. 18 พ.ค. 2563 ภายใน จ. 16 พ.ย. 2563 

ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ ประชุมหำรือร่วมกับอธิการบด ี
และคณะผู้บริหาร เพื่อพจิำรณำร่ำงโปรแกรมฯ และกรอบ SUT Scorecard 

ศ. 12 ก.ค. 2562 
พฤ. 1 ส.ค. 2562 

 

ศ. 12 ก.ค. 2562 
พฤ. 1 ส.ค. 2562 

ฝ่ำยเลขำนกุำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับหนว่ยงาน จ. 23 ธ.ค. 2562 
 

จ. 23 ธ.ค. 2562 
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ส่วนที่ 2 
กรอบและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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กรอบและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2.1 กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบคร่ึงปี 
  กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบครึ่งแรกของปีมี 2 ส่วนคือ กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำนที่สะท้อนควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ด ำเนินกำรใน 2 ส่วน ดังนี้ 

2.1. 1   การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน
ประกอบด้วย 

 1)  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรประจ ำสภำ
มหำวิทยำลัย (คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย) ดังนี้ 

ก. มติในเร่ืองเชิงนโยบำย 
ข. มติในเร่ืองอ่ืน ๆ  
ทั้งนี้ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติโดยหำข้อสรุปของกำรด 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) รับด ำเนินกำร แต่ยังไม่ด ำเนินกำรใด ๆ หรือผลกำรด ำเนินงำนยัง

ไม่คืบหน้ำจำกปีที่ผ่ำนมำ  
 2) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดีตำมที่คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 4 ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) ตำมที่อธิกำรบดีเสนอและได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของอธิกำรบดีโดยกำรวิเครำะห์ข้อมูล รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรคที่พบในระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนวิธีแก้ไขและ/หรือข้อเสนอแนะเพื่อกำรแก้ไข และทิศทำง/แนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่อไป 

ส ำหรับเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 
พ.ศ. 2564) ของอธิกำรบดี จ ำนวน 6 เป้ำหมำย สรุปได้ดังนี้ 

เป้าหมาย รอบปีการ
เก็บข้อมลู 

การบันทึก
ข้อมูล ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 

1. ผลกำรจัดอันดับโดย THE World University Rankings ปีปฏิทิน รำยไตรมำส รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรม 
และพัฒนำเทคโนโลยี 

2. กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นสำกลอย่ำงแท้จริง 
(Real Internationalization) 

ปีกำรศึกษำ รำยเดือน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำ
ควำมเป็นสำกล 

3. คุณภำพบัณฑิต (Student Profile) ปีกำรศึกษำ รำยไตรมำส รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
และศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

4. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 
(Management Restructuring) 

ปีงบประมำณ รำยไตรมำส รองอธิกำรบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์ แผน 
และงบประมำณ 

5. ผลส ำเร็จด้ำนกำรปรับรื้อระบบกำรจัดกำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล (Succeed in Human Resource 
Management and Human Resource 
Development Reengineering) 

ปีงบประมำณ รำยไตรมำส รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

6. กำรสร้ำงควำมม่ันคงทำงกำรเงิน (Financial Stability) ปีงบประมำณ รำยไตรมำส รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงินและบริหำร
ท่ัวไป 

ส่วนที่ 2 
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ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 2 ระดับ คือ ผ่าน (ได้ผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป) กับ  
ไม่ผ่าน (ได้ผลกำรประเมินระดับพอใช้ลงมำ) โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับดีเยี่ยม 90 – 100 คะแนน 
ระดับดีมำก 80 – 89 คะแนน 
ระดับดี 70 – 79 คะแนน 
ระดับพอใช้ 60 – 69 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำ 60 คะแนน 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : ให้ก ำหนดเป้ำหมำยผลผลิตของกำรด ำเนินงำนในแต่ละ

ช่วงเวลำ (Milestone) และก ำหนดเครื่องมือ/กลไกในกำรด ำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยให้ชัดเจน กำรรำยงำนผล
ให้รำยงำนผลตำม Milestone ตำมเครื่องมือ/กลไกที่ก ำหนดเพื่อให้เห็นควำมคืบหน้ำของผลงำนหรือเห็น
พัฒนำกำรในปีที่ประเมิน 

ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำข้อสรุป เพื ่อจัดท ำข้อเสนอแนะเพื ่อกำรปรับปรุง/
พัฒนำให้แก่คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยต่อไป 

ส ำหรับค ำอธิบำยประกอบเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่ง
อธิกำรบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) มีดังนี้ 

เป้าหมายท่ี 1  ผลการจัดอันดับโดย THE World University Rankings  

เป้าหมายแต่ละปี  : 
ปี พ.ศ. 2561 : TOP 601-800 และ 1.TOP 3 ของประเทศ หรือ 2. TOP 2 ของมหำวิทยำลัยวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ 
ปี พ.ศ. 2562 : TOP 601-800 และ 1.TOP 3 ของประเทศ หรือ 2. TOP 2 ของมหำวิทยำลัยวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ 
ปี พ.ศ. 2563 : TOP 601-800 และ 1.TOP 3 ของประเทศ และ 2. TOP 1 ของมหำวิทยำลัยวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ 
ปี พ.ศ. 2564 : TOP 501-600 และ 1.TOP 3 ของประเทศ หรือ 2. TOP 1 ของมหำวิทยำลัยวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ 
หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2563 มีกำรวัดใน 3 ส่วนและให้ค่ำน้ ำหนักแต่ละส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : TOP 601-800 ให้ค่ำน้ ำหนัก 20%  
ส่วนที่ 2 : TOP 3 ของประเทศ ให้ค่ำน้ ำหนัก 40%  
ส่วนที่ 3 : TOP 1 ของมหำวิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ให้ค่ำน้ ำหนัก 40%  
โดยแต่ละส่วนมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
โลก ไม่ได้รับกำรจัด

อันดับ 
1000+ และ

คะแนนรวมลดลง
มำกกว่ำ 5 คะแนน 

1000+ 801-1000 Top 800 

ประเทศ มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
อันดับ 7 

6 5 4 Top 3 

มหำวิทยำลัยด้ำน ST มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
อันดับ 5 

4 3 2 Top 1 

นิยาม/ค าอธิบาย  : 
ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสำมำรถน ำไปประยุกต์ในเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของ

มหำวิทยำลัย เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับชำติและระดับโลก THE World University Rankings จัดอันดับมหำวิทยำลัย
โดยเกณฑ์กำรประเมินครอบคลุม 5 ด้ำน ได้แก่ (1) Teaching (the learning environment) (30%) (2) Research 
(volume, income and reputation) (3 0% ) (3 ) Citations (research influence) (3 0% ) (4 ) International 
outlook (staff, students and research) (7.5%) และ (5) Industry income (knowledge transfer) (2.5%)   
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ข้อมูลประกอบการรายงานผล  : 
1) ควำมร่วมมือกับนำนำชำติ 
2) จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ 
3) กำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนกำรอ้ำงอิง (Citation) ผลงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลสำกล SCOPUS 
4) จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลสำกล SCOPUS ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
5) จ ำนวนเงินสนับสนุนกำรท ำวิจัยต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
6) รำยได้จำกกำรน ำงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
7) รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรในลักษณะกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
8) รำยได้จำกสินทรัพย์มหำวิทยำลัย 
9) ผลกำรจัดอันดับรำยสำขำวิชำ (By Subjects) โดย THE World University Rankings และสถำบันกำรจัด

อันดับอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัยในประเทศและในภูมิภำคเอเชีย (ส ำหรับติดตำม) 
10) ผลกำรจัดอันดับของมหำวิทยำลัยในประเทศและในภูมิภำคเอเชียโดย THE World University Rankings 

และสถำบันกำรจัดอันดับอื่น ๆ (ส ำหรับติดตำม) 

ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :   1)  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
2)  เทคโนธำน ี
3)  ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรม และพัฒนำเทคโนโลย ี

รอบปีการเก็บข้อมูล  : ปีปฏิทิน 

เป้าหมายท่ี 2   การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง (Real Internationalization) 

เป้าหมายแต่ละปี  : 
ปี พ.ศ. 2561 : ผลส ำเร็จด้ำนคณุภำพกำรสอนของอำจำรย์ตำมมำตรฐำนสำกล 
ปี พ.ศ. 2562 : ผลส ำเร็จด้ำนควำมร่วมมือกับนำนำชำติ 
ปี พ.ศ. 2563 : ผลส ำเร็จด้ำนนักศกึษำต่ำงชำติ 
ปี พ.ศ. 2564 : ผลส ำเร็จด้ำนอำจำรย์ต่ำงชำติ 

นิยาม/ค าอธิบาย  : 
 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของอธิกำรบดีในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นสำกลอย่ำงแท้จริง จะพิจำรณำจำก
ผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนเพื่อสร้ำงเสริมภำพรวมควำมเป็นสำกล ( International Outlook) 4 ด้ำน ได้แก่ 1) คุณภำพ
กำรสอนของอำจำรย์ตำมมำตรฐำนสำกล 2) ควำมร่วมมือกับนำนำชำติ 3) นักศึกษำต่ำงชำติ และ 4) อำจำรย์ต่ำงชำติ โดย
กำรด ำเนินงำนด้ำนท่ี 1 และ 2 ได้รับกำรก ำหนดเป็นตัวช้ีวัดหลักใน SUT Scorecard และกำรด ำเนินงำนด้ำนท่ี 3 และ 4 
เป็นดัชนีช้ีวัดติดตำมเพื่อก ำหนดกรอบส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบปีของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

ข้อมูลประกอบการรายงานผล  : 
1) ผลส ำเร็จด้ำนคณุภำพกำรสอนของอำจำรย์ตำมมำตรฐำนสำกล 

1.1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย 
1.2) จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำรับกำรอบรมและผ่ำนกำรรับรองคุณภำพกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ 

The UK Professional Standards Framework (UKPSF) โดยได้รับต ำแหน่งวิชำกำรด้ำนกำรสอน
ระดับ Associate fellow ขึ้นไป 

2) ผลส ำเร็จด้ำนควำมร่วมมือกับนำนำชำติ 
2.1) จ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือกับสถำบันในต่ำงประเทศท่ีมีกำรลงนำมและมีผลบังคับใช้ในช่วงเวลำที่

พิจำรณำ 
2.2) จ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือกับสถำบันในต่ำงประเทศท่ีมีกำรด ำเนนิกิจกรรมอยำ่งต่อเนื่อง 
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3) ผลส ำเร็จด้ำนนักศึกษำต่ำงชำต ิ
3.1) จ ำนวนนักศึกษำท้ังหมดที่ลงทะเบยีนเรียนในช่วงเวลำที่พิจำรณำ 
3.2) จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติทั้งหมดทีล่งทะเบียนเรียนในช่วงเวลำที่พิจำรณำ 

4) ผลส ำเร็จด้ำนอำจำรย์ชำวต่ำงชำต ิ 
4.1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยในช่วงเวลำที่พิจำรณำ 
4.2) จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติที่ค ำนวณจำกค่ำเทยีบเท่ำเต็มเวลำ (Full Time Equivalent, FTE) 

ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :   1)  ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 
2)  ศูนย์กิจกำรนำนำชำต ิ
3)  สถำนพัฒนำคณำจำรย์ 
4)  ส่วนทรัพยำกรบุคคล 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  : รำยเดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำควำมเป็นสำกล 

รอบปีการเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ/ปีงบประมำณ 

เป้าหมายท่ี 3 คุณภาพบัณฑิต (Student Profile) 

เป้าหมายแต่ละปี  : 
ปี พ.ศ. 2561 : ผลส ำเร็จด้ำนหลักสูตรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
ปี พ.ศ. 2562 : ผลส ำเร็จด้ำนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำ 
ปี พ.ศ. 2563 : ผลส ำเร็จด้ำนทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำ 
ปี พ.ศ. 2564 : ผลส ำเร็จด้ำนระบบกำรทดสอบและพัฒนำสมรรถนะนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 

นิยาม/ค าอธิบาย  :  
คุณภำพบัณฑิต (Student profiles) จะพิจำรณำจำกผลส ำเร็จจำกกำรพัฒนำ 4 ด้ำนได้แก่ 1) ด้ำนหลักสูตรเพื่อ

เสริมสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร หมำยถึงผลส ำเร็จในกำรพัฒนำหลักสูตรและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำวิชำโท (Minor) 
ด้ำนควำมเป็นผู้ประกอบกำรตำมควำมต้องกำรของส ำนักวิชำ 2) ด้ำนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำ หมำยถึงกำรมี
แบบทดสอบส ำหรับประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (SUT Student Profiles-Meter) ที่ได้รับ
กำรพัฒนำและได้มำตรฐำนแล้ว 3) ด้ำนทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำ หมำยถึงนักศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษผ่ำนกระบวนกำรและกลไกตำมนโยบำยกำรยกระดับทักษะภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัย และสำมำรถสอบ
ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และ 4) ด้ำนระบบกำรทดสอบและพัฒนำสมรรถนะ
นักศึกษำในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมำยถึงกำรพัฒนำระบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 (SUT Student Profiles-Meter System) ที่มีมำตรฐำนและระบบกำรพัฒนำกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
นักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ที่มีมำตรฐำนน ำไปใช้ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำจนเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภำพ 

ข้อมูลประกอบการรายงานผล  : 
1) ผลส ำเร็จด้ำนหลักสตูรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร  

1.1) จ ำนวนหลักสตูรที่จดักำรเรียนกำรสอนทั้งหมดในทุกระดับกำรศึกษำ 
1.2) จ ำนวนหลักสตูรที่มีกำรจดักำรศึกษำวิชำโทด้ำนควำมเป็นผู้ประกอบกำร  

2) ผลส ำเร็จด้ำนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำ 
2.1) ระบุทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตำมคุณลักษณะบณัฑติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรีที่พึงประสงค์ 
2.2) แบบทดสอบสมรรถนะนักศกึษำตำมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 (SUT Student 

Profiles-Meter) ที่พัฒนำและผ่ำนกำรทดสอบเรียบร้อยแล้ว 
3) ผลส ำเร็จด้ำนทักษะภำษำอังกฤษ  

3.1) เอกสำรที่แสดงถึงนโยบำย กระบวนกำร และผลงำนซึ่งแสดงถึงแนวทำงกำรยกระดบัทักษะภำษำอังกฤษ
ของมหำวิทยำลัย 
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3.2) จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำรับกำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษท้ังหมด 
3.3) จ ำนวนนักศึกษำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษตำมทีม่หำวิทยำลยัก ำหนด 

4) ผลส ำเร็จด้ำนระบบกำรทดสอบและพัฒนำสมรรถนะนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 
4.1) ระบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (SUT Student 

Profiles-Meter System) ตำมมำตรฐำน ISO 9000 ที่น ำไปใช้จริงกับนักศึกษำ  
4.2)  ระบบกำรพัฒนำกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 

ที่มีมำตรฐำนน ำไปใช้ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ 
4.3) จ ำนวนนักศึกษำที่ได้รับกำรทดสอบและผลกำรทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
4.4) จ ำนวนนักศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำและผลกำรพัฒนำสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 

ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :   1)  ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 
2)  ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม 
3)  ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 
4)  สถำนพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำรส ำหรับนักศึกษำ (SEDA) 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  : รำยไตรมำส  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

รอบปีการเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

เป้าหมายท่ี 4   การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ (Management Restructuring) 

เป้าหมายแต่ละปี  : 
ปี พ.ศ. 2561 : น ำระบบ PBM มำใช้ในกำรวำงแผน ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำ/โครงกำร ตำมแผน

ปฏิบัติงำน 
ปี พ.ศ. 2562 : บูรณำกำรน ำระบบ PBM เข้ำกับระบบ MIS (EIS) และใช้เป็นกลไกในกำรจัดสรรงบประมำณ และ

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อพิจำรณำควำมดีควำมชอบประจ ำปี 
ปี พ.ศ. 2563 : น ำระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศ (EIS) มำใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรวิเครำะห์ต้นทุน

ต่อหน่วยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ปี พ.ศ. 2564 : มีระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศ (EIS) แบบ Real-time Smart Strategic Management System 

นิยาม/ค าอธิบาย  : 
กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 : น ำระบบ PBM มำใช้ในกำรวำงแผน ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำ/โครงกำร ตำม

แผนปฏิบัติงำน 
ขั้นตอนท่ี 2 : น ำระบบ PBM มำใช้ในกำรบริหำรกำรด ำเนินงำนประจ ำ/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติงำน 
ขั้นตอนท่ี 3 : บูรณำกำรน ำระบบ PBM เข้ำกับระบบ MIS (EIS) และใช้เป็นกลไกในกำรจัดสรรงบประมำณ และ

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อพิจำรณำควำมดีควำมชอบประจ ำปี 
ขั้นตอนท่ี 4 : น ำระบบ EIS มำใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรวเิครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อกำร

บริหำรจดักำรที่มปีระสิทธิภำพ 
ขั้นตอนท่ี 5 : มีระบบ EIS กำรใช้งำนแบบ Real-time Smart Strategic Management System 

ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  1)  ส่วนแผนงำน 
2)  ส่วนทรัพยำกรบุคคล 
3)  ส่วนกำรเงินและบัญชี 
4)  ส่วนบริหำรสินทรัพย์ 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์ แผน และงบประมำณ 

รอบปีการเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 

เป้าหมายท่ี 5    ผลส าเร็จด้านการปรับร้ือระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Succeed in Human 
Resource Management and Human Resource Development Reengineering)  

เป้าหมายแต่ละปี  : 
ปี พ.ศ. 2561 : ผลส ำเร็จด้ำนกำรปรับรื้อระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล (Succeed in Human Resource  
                   Management Reengineering) 
ปี พ.ศ. 2562 : ผลส ำเร็จด้ำนกำรปรับรื้อระบบกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Succeed in Human Resource 

Development Reengineering) 
ปี พ.ศ. 2563 : ผลส ำเร็จด้ำนกำรประเมินและส่งเสริมทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Evaluation and  

Promotion) 
ปี พ.ศ. 2564 : ผลส ำเร็จด้ำนสำรสนเทศดิจิทัลส ำหรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Succeed in Digital Human 

Resource) 

นิยาม/ค าอธิบาย  : 
ผลส ำเร็จด้ำนกำรปรับรื้อระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล หมำยถึงผลส ำเร็จ ในกำรปรับรื้อด้ำน 1) กำรจัดกำร

ทรัพยำกรบุคคล (3Rs; Recruit-Retain-Retire) 2) กำรบริหำรจัดกำรคนที่มีควำมสำมำรถสูง (Talent Management) 
และ 3) กำรประเมินและส่งเสริมทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Evaluation and Promotion) และ 4) กำร
จัดกำรด้ำนสำรสนเทศดิจิทัลส ำหรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Digital Human Resource)  

ข้อมูลประกอบการรายงานผล  : 
1) ผลส ำเร็จกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล (3Rs; Recruit-Retain-Retire) ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้ำน 

1.1) ระเบียบว่ำด้วยกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลด้ำน 3Rs; Recruit-Retain-Retire ที่ได้รับกำรปรับปรุง 
1.2) กำรจัดอบรมกฎระเบียบว่ำด้วยกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลด้ำน 3Rs; Recruit-Retain-Retire 
1.3) ระบบสรรหำบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร (Recruitment System Review) 
1.4) แผนแม่บทในกำรพัฒนำบุคลำกร (HRD & HRM Master Plan) 
1.5) ระบบกำรทดสอบสมรรถนะด้ำนภำษำต่ำงประเทศและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน  
1.6) กำรจัดอบรมด้ำนภำษำต่ำงประเทศให้กับบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร 
1.7) ระบบบริหำรกำรจ้ำงงำนผู้เกษียณอำยุสำยปฏิบัติกำร (Retired – Workforce)  
1.8) จ ำนวนผู้เกษียณอำยุสำยปฏิบัติกำร/ปี ท่ีได้รับเข้ำท ำงำนในมหำวิทยำลัย 
1.9) ระบบกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรพนักงำนเมื่อพ้นจำกงำน/หลังเกษียณ (กำรสัมภำษณ์เมื่อพ้นหน่วยงำน  

กำรย้ำยหน่วยงำน  กำรวำงแผนเกษียณอำย ุ
1.10) Turnover ของพนักงำนใหม่ใน 3 ปีแรก (EdPEx 7.3-15) 
1.11) ร้อยละของพนักงำนสำยปฏิบัติกำรฯ ท่ีได้รับกำรพัฒนำตำม competency (EdPEx 7.3-17) 
1.12) ร้อยละของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรฯ ที่มีต ำแหน่งสูงขึ้น (Career Path) (EdPEx 7.3-19) 
1.13) ผลกำรประเมิน performance หลังกำรอบรม (หลักสูตรเกิน 20,000 บำท) (EdPEx 7.3-21) 
1.14) หลักฐำนอื่นที่สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 

2) ผลส ำเร็จกำรบริหำรจัดกำรคนที่มคีวำมสำมำรถสูง (Talent Management) ซึ่งประกอบไปด้วยขอ้มูลด้ำน 
2.1) ระเบียบวำ่ด้วยกำรบริหำรจัดกำรคนท่ีมีควำมสำมำรถสูงที่ไดร้ับกำรปรับปรุง 
2.2) กำรจัดอบรมกฎระเบยีบว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรคนที่มีควำมสำมำรถสูง 
2.3) แผนบริหำรจัดกำรคนที่มีควำมสำมำรถสูง (Talent Management Plan) ได้แก่ แผนบริหำรจดักำร

ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ แผนกำรบ่มเพำะผู้บริหำรในอนำคตทุกระดับบริหำร และแผนรักษำคนดี-คนเก่ง 
2.4) จ ำนวนพนักงำนท่ีเข้ำสู่ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
2.5) จ ำนวนผู้บริหำรในอนำคตทีไ่ด้รบักำรพัฒนำ 
2.6) อัตรำกำรหมุนเวียนของบุคลำกร 
2.7) ผลกำรประเมินทัศนคติของบุคลำกรในกำรท ำงำนกับองค์กร 
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2.8) ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรข้อร้องเรียน (EdPEx 7.2-5) 
2.9) ระดับควำมผำสุกพนักงำนท่ีวัดโดย Happinometer (EdPEx 7.3-10) 
2.10) อัตรำกำรลำออก (EdPEx 7.3-12) 
2.11) ร้อยละของพนักงำนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมส ำคัญของมหำวิทยำลัย (EdPEx 7.3-14) 
2.12) ร้อยละของผู้บริหำรที่ไดร้ับกำรพฒันำทักษะด้ำนกำรบริหำร (EdPEx 7.3-16) 
2.13) ร้อยละกำรตรวจสุขภำพพนักงำน (EdPEx 7.4-16) 
2.14) จ ำนวนกำรท ำผดิจริยธรรม จรรยำบรรณของพนักงำน (EdPEx 7.4-17) 
2.15) จ ำนวนข้อร้องเรยีนพนกังำนและลูกจ้ำงที่ประพฤตตินผิดจรรยำบรรณของพนักงำนและลูกจำ้ง (EdPEx 7.4-21) 
2.16) จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนจรรยำบรรณที่ได้รับกำรแก้ไขแล้ว (EdPEx 7.4-22) 
2.17) งบประมำณเฉลี่ยในกำรพัฒนำพนกังำนสำยวิชำกำร (EdPEx 7.5-2) 
2.18) หลักฐำนอื่นที่สำมำรถแสดงให้เหน็ว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 

3) ผลส ำเร็จกำรประเมินและส่งเสริมทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Evaluation and Promotion)  
ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้ำน 
3.1) ระเบียบว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและส่งเสริมทรัพยำกรบุคคลที่ได้รับกำรปรับปรุง 
3.2) กำรจัดอบรมกฎระเบียบว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและส่งเสริมทรัพยำกรบุคคล 
3.3) ระบบพิจำรณำควำมดีควำมชอบของบุคลำกรโดยใช้ระบบ Performance-Based KPIs (Staff Upgrades) 
3.4) ระบบแรงจูงใจและกำรให้รำงวัลที่เหมำะสม (Incentives & Awards) 
3.5) ระบบ Matrix Assignment ทีใ่ช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำนระบบรวมบริกำรประสำนภำรกิจ 
3.6) ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรและประสำนภำรกิจระหว่ำงหน่วยงำน (EdPEx 7.3-13) 
3.7) ร้อยละของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรฯ ที่ได้รับกำรปรับต ำแหน่ง (EdPEx 7.3-20) 
3.8) งบประมำณเฉลี่ยในกำรพัฒนำพนักงำนสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไป (EdPEx 7.5-3) 
3.9) หลักฐำนอื่นที่สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 

4) ผลส ำเร็จด้ำนสำรสนเทศดจิิทัลส ำหรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Succeed in Digital Human Resource) 
ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้ำน 
4.1) แผนแม่บทดิจิทัลส ำหรับระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
4.2) ข้อก ำหนด (Specifications) ควำมต้องกำร (Requirement) กำรรวบรวม (Compilation) กำรทบทวน 

(Revising) กำรจัดหมวดหมู่ (Classification) และกำรน ำเข้ำสำรสนเทศบุคคล 
4.3) ระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรบุคคล (HR Database) โปรแกรมประยุกต์ (Application) และโครงสร้ำง

พื้นฐำนแวดล้อมด้ำนดิจิทัล 
4.4) ผลกำรประมวลสำรสนเทศบุคคลเพื่อ กำรติดตำม (Monitoring) ตรวจสอบ (Validation) สอบทำน 

(Verification) ในกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และรำยงำนที่เกี่ยวข้อง 
4.5) ระบบวิเครำะห์ (Analysis) ประเมิน (Assessment) และคำดกำรณ์ (Projection) เพื่อสนับสนุนกำร

ตัดสินใจ (Decision Support) ส ำหรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
4.6) หลักฐำนอื่นที่สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 

ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :   ส่วนทรัพยำกรบุคคล 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  : รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

รอบปีการเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 
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เป้าหมายท่ี 6   การสร้างความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability) 

เป้าหมายแต่ละปี  : 
ปี พ.ศ. 2561 : อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 14.06 และ 
 อัตรำค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรต่อรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำต่อรำยได้สินทรัพย์และอื่นๆ 1 : 0.45 : 0.17 
ปี พ.ศ. 2562 : อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 14.71 และ 
 อัตรำค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรต่อรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำต่อรำยได้สินทรัพย์และอื่นๆ 1: 0.47 : 0.19 
ปี พ.ศ. 2563 : อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 15.68 และ 
 อัตรำค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรต่อรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำต่อรำยได้สินทรัพย์และอื่นๆ  1: 0.49 : 0.21 
ปี พ.ศ. 2564 : อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 17.02 และ 
 อัตรำค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรต่อรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำต่อรำยได้สินทรัพย์และอื่นๆ 1: 0.51 : 0.23 

นิยาม/ค าอธิบาย  : 
ควำมมั่นคงทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัยสำมำรถบอกได้จำกตัวช้ีวัดทำงกำรเงินที่ส ำคัญ  2 ตัว คือ 1) อัตรำ

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) และ 2) อัตรำค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรต่อรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำต่อรำยได้
สินทรัพย์และอื่น ๆ (Operating Expense to University Income Ratio)  โดยอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์จะแสดง
ให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินภำรกิจและบริหำรสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัย ซึ่งงบประมำณ
รำยรับของมหำวิทยำลัยประกอบด้วย 1) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 2) เงินรำยรับจำกหน่วยงำนภำยใน 3) เงินรำยรับจำก
หน่วยวิสำหกิจ และ 4) เงินรำยรับจำกแหล่งทุนภำยนอก และเมื่อหักรำยจ่ำยซึ่งประกอบด้วย 1) รำยจ่ำยของหน่วยงำน
มหำวิทยำลัย และ 2) รำยจ่ำยของหน่วยวิสำหกิจ จะได้เป็นก ำไรสุทธิประจ ำปีงบประมำณ 

ในขณะที่อัตรำค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรต่อรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำต่อรำยได้สินทรัพย์และอื่น ๆ จะแสดงให้เห็นถึง
ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตัวเองด้ำนกำรเงินจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยอันนอกเหนือเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล ที่จะ
สำมำรถใช้เพื่อด ำเนินกำรในภำรกิจต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยได้ โดยค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรประกอบด้วย 1) เงินเดือนค่ำจ้ำง
ประจ ำ 2) ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 3) ค่ำสวัสดิกำร 4) ค่ำตอบแทน 5) ค่ำใช้สอย 6) ค่ำวัสดุ 7) ค่ำสำธำรณูปโภค และ  
8) ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุน ซึ่งเงินรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย 1) รำยได้ค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย 2) รำยได้
ค่ำลงทะเบียนเรียน และ 3) รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและรำยได้จำกกำรบริกำร ส่วนรำยได้สินทรัพย์และอื่น  ๆ 
ประกอบด้วย 1) รำยได้จำกดอกเบี้ยเงินฝำกและกองทุนส่วนบุคคล 2) รำยได้จำกหอพัก 3) รำยได้ค่ำบ ำรุงกำรใช้สถำนที่ 
5) รำยได้ค่ำปรับผิดสัญญำจ้ำง 6) รำยได้ค่ำขำยแบบ 7) รำยได้จำกกำรเรียนกำรสอนส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
8) รำยได้จำกเงินรับคืนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และ 9) รำยได้จำกเงินอุดหนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก 

ข้อมูลประกอบการรายงานผล  : 
1) อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

1.1) ก ำไรสุทธิประจ ำปีงบประมำณ 
1.2) มูลค่ำสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย 2 ปี 

2) อัตรำค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรต่อรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำต่อรำยได้สินทรัพย์และอื่นๆ 
2.1) ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำร 
2.2) รำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำ 
2.3) รำยได้จำกสินทรัพย์และอื่น ๆ 

ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :     ส่วนกำรเงินและบญัช ี

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :   รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงินและบรหิำรทั่วไป 

รอบปีการเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 
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  2.1.2   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี โดยกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยตำมผล
กำรด ำเนินงำนในระบบ Project-Based Management (PBM) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน ศึกษำวิเครำะห์และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย 
และสรุปกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ระดับ 5  (5 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำ เนิ น งำน  
ร้อยละ  90 -100  และสำมำรถลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนได้ร้อยละ 5 

- มีผลกำรด ำเนินงำน 
สูงกว่ำเป้ำหมำยมำก 

ระดับ 4 (4 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำ เนิ น งำน  
ร้อยละ 90-100 

- มีผลกำรด ำเนินงำน 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 

ระดับ 3  (3 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำ เนิ น งำน  
ร้อยละ 80-89 

- มีผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมเป้ำหมำย 

ระดับ 2  (2 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำ เนิ น งำน  
ร้อยละ 70-79 

- มีผลกำรด ำเนินงำน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

ระดับ 1  (1 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำ เนิ น งำน 
ร้อยละ 70 

- มีผลกำรด ำเนินงำน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยมำก 

หมำยเหตุ : กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยตำมผลกำรด ำเนินงำนในระบบ Project-Based Management 
(PBM) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยพิจำรณำข้อมูลจำก 
1) กรำฟ S-curve ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกรำยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัย (5 ยุทธศำสตร์)   
2) กรำฟ S-curve ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมองค์กร 

รวมทั้งกำรวิเครำะห์เพื่อจัดกลุ่มประเด็นปัญหำอุปสรรค กำรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้คณะผู้บริหำรพิจำรณำใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
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2.2 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบคร่ึงปี 
  กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในครึ่งแรกของปี เน้นกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรของมหำวิทยำลัย โดยเสนอรำยงำนในลักษณะกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ ส ำหรับกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในคร่ึงปีหลัง เน้นกำรก ำกับติดตำมและประเมินควำมส ำเร็จตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยและตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัย โดยเสนอรำยงำนสรุปกำรประเมินผลงำนทั้งปี 
รำยละเอียดและขั้นตอนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบคร่ึงปีสรุปดังแผนภำพที่ 3 

Input Process Output 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3 :  ผังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี 
  

น ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำมฯ  
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

- แผนพัฒนำ มทส. 
- แผนปฏิบัติกำร 
- ผลกำรด ำเนินงำน เร่ืองเชิง

นโยบำย และผลกำร
ด ำเนินงำนตำมมติของ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 

- ผลกำรด ำเนินงำนของ
อธิกำรบดี 

- ผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี

- กรอบเวลำ 
                ฯลฯ 

จัดท ำ “ร่ำง” แผนและกรอบกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลงำนในรอบครึ่งปี 

หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

แก้ไข (ถ้ำมี) 
รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลยั 

พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ  
ตำมมติคณะกรรมกำรติดตำมฯ (ถ้ำมี) 

 

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรติดตำมฯ 
และคณะผู้บริหำร (ถำ้มี) 

 

ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ประชุมร่วมกับคณะผูบ้ริหำร 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

น ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำมฯ และคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย (ประชุมหำรือ) 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

A 
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รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลยั 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

แก้ไข (ถ้ำมี) 

แก้ไข (ถ้ำมี) 

อธิกำรบดี/รองอธิกำรบด ี
 
 

Input Process Output 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 3 : ผังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี (ต่อ)  

รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ และจัดท ำ  
“ร่ำง” รำยงำนกำรติดตำมฯ ครึ่งปี 

หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ  
ประชุมหำรือร่วมกับคณะผู้บริหำร 
เพื่อสอบทำนขอ้มูลในร่ำงรำยงำน 

 

“ร่ำง” รำยงำนกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 

ในรอบครึ่งปี 

ปรับ/แก้ไข (ถำ้มี) 
 

น ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำมฯ 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

B 

ส่งหนังสือ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 

ข้อมูลจำกหน่วยงำน 
- ผลกำรด ำเนินงำนตำมมติใน 

เร่ืองเชิงนโยบำย และมติใน
เร่ืองอื่นๆ ของคณะกรรมกำร
ชุดต่ำงๆ  

- ผลกำรด ำเนินงำนของ
อธิกำรบดี 

- ผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัตกิำรประจ ำป ี

     ฯลฯ 

จัดท ำหนังสือขอขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนครึ่งปี  
และเอกสำรประกอบ 

หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลยั 
พิจำรณำ/ลงนำม 

น ำเสนอสภำมหำวิทยำลยั 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

ปรับ/แก้ไข ตำมมตภิำมหำวิทยำลยั (ถำ้มี) 
 

แผนและกรอบกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 
ในรอบครึ่งปี 

ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ประชุมร่วมกับคณะผูบ้ริหำร 
ในกำรจัดเตรียมข้อมูลตำมแผนและกรอบกำรติดตำมฯ 

- ประเด็นกำรด ำเนินงำนตำม 
มตใินเรื่องเชิงนโยบำย และมติ
ในเรื่องอื่นๆ ของ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  

- ประเด็นกำรด ำเนินงำนของ 
 อธิกำรบดี 
- ประเด็นกำรด ำเนินงำนตำม 
 แผนปฏิบัตกิำรประจ ำป ี
     ฯลฯ 

A 
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Input Process Output 

 

แผนภาพที่ 3 : ผังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบคร่ึงปี (ต่อ) 

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ ตำมมติสภำมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) 
และจัดท ำรูปเล่มฉบับสมบูรณ ์

หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

น ำเสนอสภำมหำวิทยำลยั 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำน 

ในรอบครึ่งปี 

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรติดตำมฯ 
และคณะผู้บริหำร (ถำ้มี) 

 

แก้ไข (ถ้ำมี) 

รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลัย 
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 

น ำเสนอผลกำรประเมินผลงำนในที่ประชุม 
ประสำนงำนบริหำรและเผยแพร่บน Website  

ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

ประสำนศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 
จัดท ำส ำเนำ และรูปเล่มเอกสำร  

 

จัดท ำหนังสือส่งหน่วยงำน 
หัวหน้ำส ำนักงำน/พจิำรณำ 

B 

ปรับ/แก้ไข (ถำ้มี) 
 

รองอธิกำรบดีฯ สภำมหำวิทยำลัย 
พิจำรณำ/ลงนำม 

แก้ไข (ถ้ำมี) 

ส่งเอกสำรให้หน่วยงำน  
 

รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำน 

ในรอบครึ่งปี 

น ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำมฯ และคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย (ประชุมหำรือ)  
พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นชอบ 
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ส่วนที่ 3 
กรอบและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบปี 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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กรอบและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบปี  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3.1 กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบปี 
  ในกำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลงำนในรอบปี คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนได้มี
กำรประชุมหำรือร่วมกับคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัยได้อนุมัติโปรแกรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 –  
30 กันยำยน พ.ศ. 2563) โดยด ำเนินกำรใน 2 ส่วน ดังนี้ 

3.1.1   การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย 

 1) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรประจ ำสภำ
มหำวิทยำลัย (คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย) ดังนี้ 

ก. มติในเร่ืองเชิงนโยบำย 
ข. มติในเร่ืองอ่ืน ๆ 
ทั้งนี้ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติโดยหำข้อสรุปของกำรด 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) รับด ำเนินกำร แต่ยังไม่ด ำเนินกำรใด ๆ หรือผลกำรด ำเนินงำนยัง

ไม่คืบหน้ำจำกปีที่ผ่ำนมำ  
2) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดีตำมที่คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 4 

ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตำมที่อธิกำรบดีเสนอและได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของอธิกำรบดีโดยกำรวิเครำะห์ข้อมูล รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรคที่พบในระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนวิธีแก้ไขและ/หรือข้อเสนอแนะเพื่อกำรแก้ไข และทิศทำง/แนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่อไป 

ส ำหรับเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) ของอธิกำรบดี จ ำนวน 6 เป้ำหมำย สรุปได้ดังนี้ 

เป้าหมาย รอบปีการ
เก็บข้อมลู 

การบันทึก
ข้อมูล ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 

1. ผลกำรจัดอันดับโดย THE World University Rankings ปีปฏิทิน รำยไตรมำส รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรม 
และพัฒนำเทคโนโลยี 

2. กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นสำกลอย่ำงแท้จริง 
(Real Internationalization) 

ปีกำรศึกษำ รำยเดือน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำ
ควำมเป็นสำกล 

3. คุณภำพบัณฑิต (Student Profile) ปีกำรศึกษำ รำยไตรมำส รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
และศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

4. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 
(Management Restructuring) 

ปีงบประมำณ รำยไตรมำส รองอธิกำรบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์ แผน 
และงบประมำณ 

5. ผลส ำเร็จด้ำนกำรปรับรื้อระบบกำรจัดกำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล (Succeed in Human Resource 
Management and Human Resource 
Development Reengineering) 

ปีงบประมำณ รำยไตรมำส รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

6. กำรสร้ำงควำมม่ันคงทำงกำรเงิน (Financial Stability) ปีงบประมำณ รำยไตรมำส รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงินและบริหำร
ท่ัวไป 

ส่วนที่ 3 
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ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 2 ระดับ คือ ผ่าน (ได้ผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป) กับ  
ไม่ผ่าน (ได้ผลกำรประเมินระดับพอใช้ลงมำ) โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับดีเยี่ยม 90 – 100 คะแนน 
ระดับดีมำก 80 – 89 คะแนน 
ระดับดี 70 – 79 คะแนน 
ระดับพอใช้ 60 – 69 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำ 60 คะแนน 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : ให้ก ำหนดเป้ำหมำยผลผลิตของกำรด ำเนินงำนในแต่ละช่วงเวลำ 

(Milestone) และก ำหนดเครื่องมือ/กลไกในกำรด ำเนนิงำนเพื่อบรรลุเปำ้หมำยให้ชัดเจน กำรรำยงำนผลให้รำยงำนผลตำม 
Milestone ตำมเครื่องมือ/กลไกที่ก ำหนดเพื่อให้เห็นควำมคืบหน้ำของผลงำนหรือเห็นพัฒนำกำรในปีที่ประเมิน 

ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำข้อสรุป เพื ่อจัดท ำข้อเสนอแนะเพื ่อกำรปรับปรุง/
พัฒนำให้แก่คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยต่อไป 

3) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีจำกกำรตรวจสอบภำยใน 
และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ (1) กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี (2) กำรตรวจสอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง (3) กำรตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำร (4) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทำงคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ 
และ (5) กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 5 หน่วยงำนได้ก ำหนดมำตรกำรที่รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลำด
โดยครบถ้วน 

ระดับคะแนน 4 หน่วยงำนรับทรำบผลกำรตรวจสอบ และด ำเนินกำรตำมแนวทำงแก้ไข 
ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

ระดับคะแนน 3 หน่วยงำนรับทรำบผลกำรตรวจสอบ และด ำเนินกำรตำมแนวทำงแก้ไขที่ก ำหนด 
ระดับคะแนน 2 หน่วยงำนรับทรำบผลกำรตรวจสอบ และเริ่มก ำหนดแนวทำงแก้ไข 
ระดับคะแนน 1 หน่วยงำนรับทรำบผลกำรตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรใด ๆ 

3.1.2   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยกำรประเมินตำม
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยตำมผลกำรด ำเนินงำนในระบบ Project-Based Management (PBM) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน ศึกษำวิเครำะห์และประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย และสรุปกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

ระดับ 5  (5 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำ เนิ น งำน  
ร้อยละ  90 -100  และสำมำรถลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนได้ร้อยละ 5 

- มีผลกำรด ำเนินงำน 
สูงกว่ำเป้ำหมำยมำก 

ระดับ 4 (4 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำ เนิ น งำน  
ร้อยละ 90-100 

- มีผลกำรด ำเนินงำน 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 

ระดับ 3  (3 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำ เนิ น งำน  
ร้อยละ 80-89 

- มีผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมเป้ำหมำย 

ระดับ 2  (2 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำ เนิ น งำน  
ร้อยละ 70-79 

- มีผลกำรด ำเนินงำน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

ระดับ 1  (1 คะแนน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำเนิ น งำน 
ร้อยละ 70 

- มีผลกำรด ำเนินงำน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยมำก 

หมำยเหตุ : กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยตำมผลกำรด ำเนินงำนในระบบ Project-Based Management (PBM) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยพิจำรณำข้อมูลจำก 
1) กรำฟ S-curve ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกรำยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัย (5 ยุทธศำสตร์) 
2) กรำฟ S-curve ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมองค์กร 
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รวมทั้ งกำรวิ เครำะห์เพื่ อจัดกลุ่มประเด็นปัญหำอุปสรรค กำรปรับปรุงแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะผู้บริหำรพิจำรณำใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนต่อไป 

2) กำรประเมินผลงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยประเมินตำมกรอบกำรประเมิน 
ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 2) มิติกำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรวิจัย 3) มิติ
กำรสร้ำงคุณค่ำต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) มิติกำรสร้ำงควำมผูกพันกับ
วฒันธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5) มิติกำรบริหำรงำนที่น ำสมัย เป็นธรรม และกำรสร้ำงระบบนิเวศแห่ง
คุณภำพ และหำข้อสรุปของผลงำนในภำพรวมและในแต่ละมิติ ซึ่งจัดข้อสรุปเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระดบั 5 มีผลกำรด ำเนนิงำนสูงกว่ำเปำ้หมำยมำก 
คะแนนเฉลี่ยระดบั 4 ผลกำรด ำเนนิงำนสูงกว่ำเปำ้หมำย 
คะแนนเฉลี่ยระดบั 3 มีผลกำรด ำเนนิงำนตำมเป้ำหมำย 
คะแนนเฉลี่ยระดบั 2 มีผลกำรด ำเนนิงำนต่ ำกว่ำเปำ้หมำย 
คะแนนเฉลี่ยระดบั 1 มีผลกำรด ำเนนิงำนต่ ำกว่ำเปำ้หมำยมำก 

2.1)  สรุปตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบปกีาร
เก็บข้อมูล 

การบนัทึก 
ข้อมูล 

ผู้รับผดิชอบข้อมูล 
ผู้บันทกึ
ข้อมูล 

การเชื่อมโยง 
กับประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  
(3 ตัวชี้วัด) 
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KPI 1. กำรพั ฒนำระบบกำรทดสอบ
สมรรถนะนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 
KPI 1.1 กำรจัดท ำระบบสนับสนุน

แบบทดสอบสมรรถนะ
นักศึกษำตำมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ พึ งประสงค์ ใน
ศตวรรษที่ 21 

 

15 
 
4 
 

 
 

กระบวนกำร 
 

 
 

ปีกำรศึกษำ 

 
 

รำย 
ไตรมำส 

 

 
 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย

กิจกำรนักศึกษำและ
ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

2) ผู้ช่วยอธิกำรบดีด้ำน
ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

3) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

 
 
ส่วนกิจกำร
นักศึกษำ 

 
 
1.1 กำรสร้ำงนักศึกษำ

ที่เป็นเลิศ 

KPI 1.2  กำรพัฒนำหลักสูตรและ
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
นักศึกษำ 

4       

KPI 1.2.1 หลักสตูรที่มี
กำรพัฒนำ
ให้เป็น 
Modular 
curriculum 

 

1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำรและพัฒนำ
ควำมเป็นสำกล 

2) ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 
3) ส ำนักวิชำ 
4) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร 
5) หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่

พัฒนำหลักสูตร 

ส่วนส่งเสริม
วิชำกำร 

1.3 กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยที่
เป็นเลิศ 

KPI 1.2.2 หลักสูตรที่ มี
กำรพัฒนำให้
เป็นชุดวิชำ 

 

1 ผลผลติ ปีกำรศึกษำ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำรและพัฒนำ
ควำมเป็นสำกล 

2) ส่วนส่งเสริม
วิชำกำร 

3) ส ำนักวิชำ 
4) อำจำรย์

ผู้รับผดิชอบชุดวิชำ 
5) หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่

พัฒนำชุดวิชำ 

ส่วนส่งเสริม
วิชำกำร 

1.3 กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยที่
เป็นเลิศ 
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2.1)  สรุปตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบปกีาร
เก็บข้อมูล 

การบนัทึก 
ข้อมูล 

ผู้รับผดิชอบข้อมูล 
ผู้บันทกึ
ข้อมูล 

การเชื่อมโยง 
กบัประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

KPI 1.2.3 ก ำ ร จั ด ท ำ
ร ะ บ บ ค ลั ง
กิจกรรมนอก
หลักสูตร 

 

2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำและ
ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

2) ผู้ช่วยอธิกำรบดีด้ำน
ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

3) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

ส่วนกิจกำร
นักศึกษำ 

1.1 กำรสร้ำงนักศึกษำ
ที่เป็นเลิศ 

KPI 1.3 ทักษะภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำ 

 

3.5 
 
 

ผลผลิต 

 

ปีกำรศึกษำ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำรและพัฒนำ
ควำมเป็นสำกล 

2) ส ำนักวิชำ 
3) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 
4) ศูนย์กิจกำรนำนำชำต ิ

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ 

1.1 กำรสร้ำงนักศึกษำ
ที่เป็นเลิศ 

KPI 1.4 ร้อยละของนักศึกษำ 
คณ ำจำรย์  นั ก เรี ย น
โร ง เรี ย น สุ ร วิ วัฒ น์ ที่
ล ง ท ะ เบี ย น เ รี ย น
รำยวิชำห รือ เข้ ำร่ วม
กิจกรรมที่ เสริมสร้ำง
ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 

3.5 ผลผลิต 

 

ปีกำรศึกษำ 
 

 

รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำรและพัฒนำ
ควำมเป็นสำกล 

2) ส ำนักวิชำ 
3) สถำนพัฒนำควำม

เป็นผู้ประกอบกำร
ส ำหรับนักศึกษำ 

4) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 
5) เทคโนธำนี 

ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ
ส ำนักวิชำ 

1.4 กำรส่งเสริมสหกิจ
ศึกษำที่เป็นเลิศ 

1.5 กำรสร้ำงควำม 
สำมำรถด้ำน
นวัตกรรมและกำร
เป็นผู้ประกอบกำร 

KPI 2. คุณภำพกำรสอนของอำจำรย์ 5 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำรและพัฒนำ
ควำมเป็นสำกล 

2) สถำนพัฒนำคณำจำรย ์

สถำนพัฒนำ
คณำจำรย์ 

1.2 กำรพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกร
สนับสนุนกำร
เรียนรู้ที่เป็นเลิศ 

KPI 3.  ภำพลักษณ์ควำมเป็นนำนำชำติ 5       
KPI 3.1 ควำมร่วมมือกับนำนำชำติ 3 ผลผลิต ปีงบประมำณ รำย 

ไตรมำส 
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย

วิชำกำรและพัฒนำ
ควำมเป็นสำกล 

2) ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 

ศูนย์กิจกำร
นำนำชำติ 

1.3 กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยที่
เป็นเลิศ 

KPI 3.2 นักศึกษำต่ำงชำติที่มำ
ท ำกิจกรรมระยะยำว 

2 ผลผลิต ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำรและพัฒนำ
ควำมเป็นสำกล 

2) ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 

ศูนย์กิจกำร
นำนำชำติ 

1.3 กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยที่
เป็นเลิศ 

2. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  
(3 ตัวชี้วัด) 
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KPI 4. กำร เพิ่ มขึ้ น ของจ ำนวนกำร
อ้ำงอิง (Citation) ผลงำนวิจัยที่
ตี พิ ม พ์ ใน ฐ ำน ข้ อ มู ล ส ำก ล 
SCOPUS  

10 ผลผลิต ปีปฏิทิน รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนำเทคโนโลยี 

2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

สถำบันวิจัย
และพัฒนำ 

1.3 กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยที่
เป็นเลิศ 

2.1 กำรสร้ ำงกำรยอม 
รับในระดั บชำติ 
และระดับสำกล 

2.2 กำรสร้ ำงระบบ
นิเวศวิจัย 

2.3 ก ำรส ร้ ำ งศู น ย์
ควำมเป็นเลิศด้ำน
กำรวิจัย 

2.4 กำรพัฒนำนักวิจัย
ที่มีควำมสำมำรถสูง 
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2.1)  สรุปตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบปกีาร
เก็บข้อมูล 

การบนัทึก 
ข้อมูล 

ผู้รับผดิชอบข้อมูล 
ผู้บันทกึ
ข้อมูล 

การเชื่อมโยง 
กับประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

KPI 5. จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ใน
ฐำนข้อมูลสำกล SCOPUS ต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

8 ผลผลิต ปีปฏิทิน รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนำเทคโนโลยี 

2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

สถำบันวิจัย
และพัฒนำ 

1.3 กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยที่
เป็นเลิศ 

2.1 กำรสร้ ำงกำรยอม 
รับในระดับชำติ 
และระดับสำกล 

2.2 กำรสร้ ำงระบบ
นิเวศวิจัย 

2.3 กำรสร้ำงศูนย์ควำม
เป็นเลิศด้ำนกำรวิจัย 

2.4 กำรพัฒนำนักวิจัย
ที่มีควำมสำมำรถสูง 

KPI 6. จ ำนวนเงินสนับสนุนกำรท ำ
วิจัยต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

7 ปัจจัย
น ำเข้ำ 

ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนำเทคโนโลยี 

2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

สถำบันวิจัย
และพัฒนำ 

1.3 กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยที่
เป็นเลิศ 

2.1 กำรสร้ำงกำรยอม 
รับในระดับชำติ 
และระดับสำกล 

2.2 กำรสร้ ำงระบบ
นิเวศวิจัย 

2.3 กำรสร้ำงศูนย์ควำม
เป็นเลิศด้ำนกำรวิจัย 

2.4 กำรพัฒนำนักวิจัย
ที่มีควำมสำมำรถสูง 

3.3 ก ำ ร เ ช่ื อ ม โย ง 
ก ำรท ำ งำน กั บ
ภำคอุตสำหกรรม 

3. การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและ
สังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (5 ตัวชี้วัด) 

15       

KPI 7. จ ำนวนงำนวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นและมีกำร
ขอรับควำมคุ้มครอง 

1.5 ผลผลิต ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพย์สินและ
วิสำหกิจ 

2) เทคโนธำนี 
3) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

เทคโนธำนี 2.3 ก ำรส ร้ ำ งศู น ย์
ควำมเป็นเลิศด้ำน
กำรวิจัย 

3.1 กำรต อ บ โจท ย์
ควำมต้องกำรของ
ประเทศไทย 4.0 

KPI 8. จ ำนวนกำรน ำผลงำนวิจัย/
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ไปใช้
ประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำ
ทำงเศรษฐกิจและสังคม 

1.5 ผลผลิต ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพย์สินและ
วิสำหกิจ 

2) เทคโนธำนี 
3) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

เทคโนธำนี 1.5 กำรสร้ำงควำม 
สำมำรถด้ำน
นวัตกรรมและกำร
เป็นผู้ประกอบกำร 

2.3 ก ำรส ร้ ำงศู น ย์ 
ควำมเป็นเลิศด้ำน
กำรวิจัย 

3.1 กำรต อ บ โจท ย์
ควำมต้องกำรของ
ประเทศไทย 4.0 

3.4 กำรส่ งเสริ มกำร
ด ำเนินงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี 
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2.1)  สรุปตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบปกีาร
เก็บข้อมูล 

การบนัทึก 
ข้อมูล 

ผู้รับผดิชอบข้อมูล 
ผู้บันทกึ
ข้อมูล 

การเชื่อมโยง 
กับประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

KPI 9. รำยได้ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
ใน ลั ก ษ ณ ะ ก ำ รถ่ ำ ย ท อ ด
เทคโนโลยี 

4 ผลผลิต ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพย์สินและ
วิสำหกิจ 

2) เทคโนธำนี 

เทคโนธำนี 2.3 กำรสร้ำงศูนย์ควำม
เป็ นเลิ ศด้ ำนกำร
วิจัย 

3.1 กำรตอ บ โจท ย์
ควำมต้องกำรของ
ประเทศไทย 4.0 

3.3 ก ำ ร เ ช่ื อ ม โย ง 
ก ำรท ำงำน กั บ
ภำคอุตสำหกรรม 

3.4 กำรส่ งเสริมกำร
ด ำเนินงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลย ี

5.6 กำรบริหำรกำรเงิน 
ที่สมดุลเพื่อควำม
ยั่งยืน 

KPI 10.  จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

4 ผลผลิต ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพย์สินและ
วิสำหกิจ 

2) เทคโนธำนี 

เทคโนธำนี 3.2 กำรเป็นมหำวิทยำลัย
ที่สร้ำงประโยชน์
ต่อสังคม 

3.3 ก ำ ร เช่ื อ ม โย ง 
กำรท ำงำนกับภำค 
อุตสำหกรรม 

3.4 กำรส่ งเสริมกำร
ด ำเนินงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลย ี

KPI 11.  สั ด ส่ ว น อ ำจ ำรย์ ที่ ท ำก ำ ร
ถ่ ำ ย ท อ ด เท ค โน โล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมต่อจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำ 

4 ผลผลิต ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัย นวัตกรรม 
และพัฒนำ
เทคโนโลย ี

2) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพย์สินและ
วิสำหกิจ 

3) เทคโนธำนี 
4) ส ำนักวิชำ 
5) ส่วนทรัพยำกรบุคคล 
6) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

เทคโนธำนี 3.1 กำรตอ บ โจท ย์
ควำมต้องกำรของ
ประเทศไทย 4.0 

3.3 ก ำ ร เช่ื อ ม โย ง 
กำรท ำงำนกับภำค 
อุตสำหกรรม 

3.4 กำรส่ งเสริมกำร
ด ำเนินงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลย ี

4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(2 ตัวชี้วัด) 

5       

KPI 12. กำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่ อควำมรู้
ท้องถ่ิน 

2.5 ผลผลิต ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพย์สินและ
วิสำหกิจ 

2) เทคโนธำนี 
3) ศูนย์อนุรักษ์

พันธุกรรมพืชฯ 
(อพ.สธ.) 

เทคโนธำนี 4.1 กำรจั ด ก ำรภู มิ
ปั ญ ญ ำท้ อ งถิ่ น
ด้วยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรม 

4.2 กำรสร้ ำงค วำม
ตระหนักและกำร
ทะนุบ ำรุงวัฒนธรรม 
ของภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
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2.1)  สรุปตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบปกีาร
เก็บข้อมูล 

การบนัทึก 
ข้อมูล 

ผู้รับผดิชอบข้อมูล 
ผู้บันทกึ
ข้อมูล 

การเชื่อมโยง 
กับประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

KPI 13. กำรสร้ำงควำมตระหนักและ
ท ำ นุ บ ำรุ งศิ ล ป วัฒ น ธรรม 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.5 ผลผลิต ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพย์สินและ
วิสำหกิจ 

2) เทคโนธำนี 
3) ศูนย์อนุรักษ์

พันธุกรรมพืชฯ 
(อพ.สธ.) 

เทคโนธำนี 4.1 กำรจั ด ก ำรภู มิ
ปั ญ ญ ำท้ อ งถิ่ น
ด้วยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรม 

4.2 กำรสร้ ำงควำม
ตระหนักและกำร
ทะนุบ ำรุงวัฒนธรรม 
ของภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

5. การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม 
และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
(6 ตัวชี้วัด) 
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KPI 14.  ระดับควำมส ำเร็จด้ ำนกำร
จัดกำรทรัพยำกรบุคคล 

5 กระบวนกำร ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล 

2) ส่วนทรัพยำกรบุคคล 

ส่วน
ทรัพยำกร
บุคคล 

1.2 กำรพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรสนับ 
สนุนกำรเรี ยนรู้ ที่
เป็นเลิศ 

5.1 กำรสร้ำง
มหำวิทยำลัยที่
น ำสมัยด้วยดิจิทัล 

5.4 กำรพัฒนำพนักงำน
สนับสนุนที่เป็นเลิศ 

KPI 15.  ระดับควำมส ำเร็จด้ ำนกำร
ประเมินและส่งเสริมทรัพยำกร
บุคคล 

4 กระบวนกำร ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล 

2) ส่วนทรัพยำกรบุคคล 

ส่วน
ทรัพยำกร
บุคคล 

5.1 กำรสร้ำง
มหำวิทยำลัยที่
น ำสมัยด้วยดิจิทัล 

5.3 กำรบริ หำรแบบ
ประสำนภำรกิจ และ
กำรจัดกำรคนที่ มี
ควำมสำมำรถสูง 

5.4 กำรพัฒนำพนักงำน
สนับสนุนที่เป็นเลิศ 

KPI 16 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำง
วัฒนธรรมคุณภำพ 

10       

KPI 16.1 กำรน ำระบบ Project-
Based Management 
มำใช้ในกำรบริหำร 

 

4 กระบวนกำร รำยเดือน 
และค ำนวณ 
สรุปสิ้นปี 

งบประมำณ 

รำยเดือน 
(หลังวันที่ 7 
ของเดือน
ถัดไป) 

รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย 
ทุกหน่วยงำน 

ส่วนแผนงำน 5.7 กำรสร้ำงวัฒนธรรม
แห่งคุณภำพ 

KPI 16.2 แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึ กษำตำมแนว
ท ำ ง ก ำ ร พั ฒ น ำ
คุณภำพกำรศึ กษำ
ด้วยเกณฑ์ EdPEx 

 

3 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำรและพัฒนำ
ควำมเป็นสำกล 

2) ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

ส่วนส่งเสริม
วิชำกำร 

5.7 กำรสร้ำงวัฒนธรรม
แห่งคุณภำพ 

KPI 16.3 กำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน (Standard 
Operating 
Procedure : SOP) 

 

3 กระบวนกำร ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล 

2) ส่วนสำรบรรณและ
นิติกำร 

3) หน่วยตรวจสอบภำยใน 

ส่วนสำร
บรรณและ
นิติกำร 

5.8 กำรด ำเนินงำนที่
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
กฎระเบี ยบและ
ข้อบังคับ 
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2.1)  สรุปตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

มิติ/ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
ชนิดของ
ตัวชี้วัด 

รอบปกีาร
เก็บข้อมูล 

การบนัทึก 
ข้อมูล 

ผู้รับผดิชอบข้อมูล 
ผู้บันทกึ
ข้อมูล 

การเชื่อมโยง 
กับประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

KPI 17.  ก ำ ไ ร / ข ำ ด ทุ น จ ำ ก ก ำ ร
ด ำ เนิ น งำนสุ ท ธิ ของห น่ วย
วิสำหกิจ 
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KPI 17.1 ก ำไร/ขำดทุนจำก
กำรด ำเนินงำนสุทธิ
ของโรงพยำบำล
มหำวทิยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำร ี

 

2 ผลผลิต ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพย์สินและ
วิสำหกิจ 

2) ส่วนกำรเงินและบัญชี 
3) ส่วนบริหำรสินทรัพย์ 

ส่วนบริหำร
สินทรัพย์และ
ส่วนกำรเงิน
และบัญชี  

3.5 กำรส่ งเสริ มกำร 
ด ำเนิ น งำน โรง 
พ ย ำบ ำล ข อ ง
มหำวิทยำลัย 

5.6 กำรบริหำรกำรเงิน
ที่สมดุลเพื่อควำม
ยั่งยืน 

KPI 17.2 ก ำไร/ขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนสุทธิของ
เทคโนธำนี 

 

1 ผลผลิต ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพย์สินและ
วิสำหกิจ 

2) ส่วนกำรเงินและบัญชี 
3) ส่วนบริหำรสินทรัพย์ 

ส่ วนบริหำร
สินทรัพย์และ
ส่ วนกำรเงิน
และบัญชี  

5.6 กำรบริหำรกำรเงินที่
สมดุ ลเพื่ อควำม
ยั่งยืน 

 

KPI 17.3 ก ำไร/ขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนสุทธิของ
ฟำร์มมหำวิทยำลัย 

 

1 ผลผลิต ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพย์สินและ
วิสำหกิจ 

2) ส่วนกำรเงินและบัญชี 
3) ส่วนบริหำรสินทรัพย์ 

ส่ วนบริหำร
สินทรัพย์และ
ส่ วนกำรเงิน
และบัญชี  

5.6 กำรบริหำรกำรเงินที่
สมดุ ลเพื่ อควำม
ยั่งยืน 

KPI 17.4 ก ำไร/ขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนสุทธิของ 
สุรสัมมนำคำร 

 

1 ผลผลิต ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพย์สินและ
วิสำหกิจ 

2) ส่วนกำรเงินและบัญชี 
3) ส่วนบริหำรสินทรัพย์ 

ส่ วนบริหำร
สินทรัพย์และ
ส่ วนกำรเงิน
และบัญชี 

5.6 กำรบริหำรกำรเงินที่
สมดุ ลเพื่ อควำม
ยั่งยืน 

 

KPI 18.  กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยอยู่อำศัย 
(Residential University) 

3 กระบวนกำร ปีงบประมำณ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กำรเงินและบริหำร
ทั่วไป 

2) ผู้ ช่ วยอธิ กำรบดี
ด้ำนมหำวิทยำลั ย
อัจฉริยะ 

3) ส่วนอำคำรสถำนที ่

ส่วนอำคำร
สถำนที ่

1.3 กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยที่
เป็นเลิศ 

5.2 กำรสร้ำง
มหำวิทยำลัยสีเขียว 

KPI 19.  จ ำนวนศิษย์เก่ำที่สำมำรถติดต่อ
ไ ด้ ใ น ร ะ บ บ  SUT Alumni 
Database 

3 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ รำย 
ไตรมำส 

1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศกึษำและ
ศิษย์เก่ำสัมพันธ ์ 

2) ผู้ช่วยอธิกำรบดีด้ำน
ศิษย์เก่ำสัมพันธ ์

3) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

ส่วนกิจกำร
นักศึกษำ 

5.5 กำรส ร้ ำงค วำม 
สัมพันธ์กับศิษย์เก่ำ 

หมายเหตุ 1. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ใช้ SUT Scorecard มี 11 ตัวชี้วัดหลัก (รวมทั้งหมด 38 ตัวชี้วัด) 
2. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ใช้ SUT Scorecard มี 11 ตัวชี้วัดหลัก (รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด) 
3.  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ใช้ SUT Scorecard มี 11 ตัวชี้วัดหลัก (รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด) 
4.  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ใช้ SUT Scorecard มี 21 ตัวชี้วัด 
5. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ใช้ SUT Scorecard มี 20 ตัวชี้วัด 
6. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ใช้ SUT Scorecard มี 19 ตัวชี้วัด  
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2.2)  ข้อมลูรายละเอียดตัวชี้วัดจ าแนกตามมิติ 5 มิติ 

1. มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 25) 

ตัวชี้วัดที่ 1    การพัฒนาระบบการทดสอบสมรรถนะนกัศึกษาในศตวรรษที่ 21 (น้ าหนัก 15) 

นิยาม/ค าอธิบาย  : 
การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา หมำยถึง นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีได้รับกำรประเมิน พัฒนำ และ

สร้ำงกำรเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century skills) ตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ด้วยแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
(SUT Student Profiles-Meter) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs) ของหลักสูตร
ที่จัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co-curricular Activities) ที่มุ่งเสริมสร้ำงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่ำงเป็นระบบ 

ตัวชี้วดัย่อยที่ 1.1   การจัดท าระบบสนับสนนุแบบทดสอบสมรรถนะนกัศึกษาตามคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ในศตวรรษที่ 21 (น้ าหนัก 4) 

ชนิดของตัวชี้วัด : กระบวนกำร    

นิยาม/ค าอธิบาย  :  
ระบบการทดสอบสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 หมำยถึง ระบบในกำรพัฒนำสมรรถนะนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ด้ำนกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-Curriculums) ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ กำรจัดท ำระบบสนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21  
และกำรจัดท ำระบบคลังกิจกรรมนอกหลักสูตร นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีได้รับกำรประเมินโดยแบบทดสอบ
สมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 สำมำรถ “รู้ตน” และสำมำรถพัฒนำตนเองผ่ำน
กำรเลือกท ำกิจกรรมนอกหลักสูตรจำกคลังกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st 
Century skills) ตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ระบบทดสอบ
สมรรถนะนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 มีกำรรวบรวมกิจกรรมที่นักศึกษำได้ท ำในระหว่ำงใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยสร้ำงเป็น 
SUT Student Profile และปรับเป็น SUT Graduate Profile เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 

การจัดท าระบบสนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
หมำยถึง แบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
ได้รับกำรพัฒนำแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

C1 = Creativity and innovation  
  C1.1 Creativity 
  C1.2 Innovation  
C2 = Critical thinking, complex problem solving and learning skills 
 C2.1 Critical thinking  
 C2.2 Complex problem solving 
 C2.3 Learning skills 
C3 = Communication and negotiation  
C4 = Collaboration, teamwork and leadership  
 C4.1 Leadership  
 C4.2 Teamwork  
C5 = Computing, information, technology and media literacy  
C6 = Career and life skills  
C7 = Cross-cultural understanding  
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โดยแบบทดสอบดังกล่ำวสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำนิสิตนักศึกษำ ของ สกอ. และแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ. 2561-2564 และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 4 ประกำร ได้แก่ (1) ภูมิรู้ (2) ภูมิธรรม (3) ภูมิปัญญำ และ (4) ภูมิฐำน แบบทดสอบ
มีกำรศึกษำปริทรรศน์วรรณกรรมเพื่อออกแบบทดสอบ มีกำรทดลองใช้และพัฒนำจนได้มำตรฐำน  (Standardized) 
เพื่อให้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือวัดที่น่ำเช่ือถือ ข้อมูลที่ได้มำมีควำมถูกต้องและน ำไปวิเครำะห์เป็นสำรสนเทศที่มี
ประโยชน์ในกำรพัฒนำระบบกำรทดสอบดียิ่งขึ้นและพัฒนำนักศึกษำต่อไป 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) แผนภำพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทส. ที่บรรจุทักษะในศตวรรษที่ 21  
2) แบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 แบบกระดำษ  

(paper test)  
3) (ร่ำง) ควำมต้องกำรของระบบสนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ในศตวรรษที่ 21 
4) รำยงำนผลกำรพัฒนำแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : วิเครำะหเ์อกสำร กระบวนกำร และผลงำนกำรพัฒนำงำน 

ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :   ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษยเ์ก่ำสมัพันธ์ 
2) ผู้ช่วยอธิกำรบดีด้ำนศิษยเ์ก่ำสมัพันธ์ 
3) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ระบบสนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 แล้วเสร็จ 
และมีกำรน ำไปทดสอบจริงกับระบบกำรทดสอบสมรรถนะนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 

5 

ระบบสนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 แล้วเสร็จ 
มีกำรน ำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่ำง ปรับปรุงแก้ไข  

4 

มี (ร่ำง) ควำมต้องกำรของระบบฯ และพัฒนำระบบสนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 

3 

แบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 แบบกระดำษ  
(paper test) แล้วเสร็จ พร้อมน ำไปจัดท ำระบบสนับสนุนแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 

2 

แผนภำพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทส. ท่ีบรรจุทักษะในศตวรรษที่ 21แล้วเสร็จ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน : ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้มีกำรจัดท ำแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 

และได้น ำไปทดสอบกับนักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำรุ่นพี่จ ำนวน 211 คน เพื่อหำควำมน่ำเช่ือถือของแบบทดสอบซ่ึงผลกำร
หำค่ำควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อบ่ งชี้ ว่ ำ แบบทดสอบดั งกล่ ำวมี ควำมน่ ำ เชื่ อถื อสำมำรถน ำไป ใช้ ได้  ทั้ งนี้ นั ก ศึกษำใหม่ 
ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 2,776 คน ได้รับกำรทดสอบดังกล่ำวแล้วรวมกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น จ ำนวน 2,987 คน ผลกำรทดสอบ
ที่ได้จะถูกน ำไปเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรปรับปรุงพัฒนำแบบทดสอบฯ ให้ได้มำตรฐำน และกำรพัฒนำเนื้อหำกิจกรรมต่อไป 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2  การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนกัศึกษา (น้ าหนัก 4)  

นิยาม/ค าอธิบาย  : 
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร ลักษณะของเด็กรุ่นใหม่มีอิทธิพลจำกเทคโนโลยีในยุค Internet of Things 

ประกอบกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ Thailand 4.0 ส่งผลให้มหำวิทยำลัยมีหน้ำที่พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนใหบ้ัณฑิตมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์สอดคลอ้งกับกำรเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรและ
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา จึงเป็นกำรพัฒนำหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมสมรรถนะของ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีให้เป็นบัณฑิตที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญำ และภูมิฐำนท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะ
หรือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีกำรเรียนรู้ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษำ มีกำรประเมินที่
เหมำะสม และกำรใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะนักศึกษำที่ด ำเนินงำนด้วยกำรศึกษำ วิจัยสถำบัน ทดลองใช้และพัฒนำจนได้มำตรฐำน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2.1  หลักสูตรที่มีการพัฒนาให้เป็น Modular curriculum (น้ าหนัก 1) 

ชนิดของตัวชี้วัด :  กระบวนกำร   

นิยาม/ค าอธิบาย : 
มหำวิทยำลัยโดยฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำควำมเป็นสำกลมีหน้ำที่ในกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรของ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยในด้ำนกำรจัดหลักสูตรแบบ 
Modular curriculum และเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ตลอดจนวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย สร้ำง
ทักษะให้นักศึกษำมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้นักศึกษำเป็นเลิศทั้งด้ำนวิชำกำร กำรเป็นผู้ประกอบกำร นวัตกร 
และส่งเสริมมหำวิทยำลัยเป็นเลิศในด้ำนวิชำกำร และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำนหลักสูตร ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องเกณฑ์มำตรฐำน

หลักสูตร 
2) กำรพัฒนำหลักสูตรแบบ Modular curriculum ทีม่ีกำรจัดชุดวิชำในหลักสูตร ก ำหนดสมรรถนะของผู้เรียนใน

ชุดวิชำ วิธีกำรประเมินผล และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
 วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย พัฒนำหลักสูตร

ให้ได้มำตรฐำนและได้รบักำรรบัรองในระดบัสำกล โดยมีกิจกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของหลักสูตร และส่งเสริม
ควำมเป็นเลิศในทุกหน่วยงำน 

ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  : ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส  

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1)   รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำควำมเป็นสำกล 
2)   ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 
3)   ส ำนักวิชำ 
4)   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5) หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่พัฒนำหลักสตูร 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ  
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เกณฑ์การให้คะแนน  : 
เกณฑ์กำรประเมิน : พิจำรณำจำกหลักสูตร Modular ที่มีกำรด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
มีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มำกกว่ำ 4 หลักสูตร  5 
มีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มำกกว่ำ 3 หลักสูตร  4 
มีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มำกกว่ำ 2 หลักสูตร  3 
มีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มำกกว่ำ 1 หลักสูตร  2 
ไม่มีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  1 
 

ข้อมูลพื้นฐำน :  1) เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ ป ีพ.ศ. 2558 
2) กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติระดับอดุมศึกษำ ป ีพ.ศ. 2552 
3) เกณฑก์ำรประกันคุณภำพตำมแนวทำงของเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพมหำวทิยำลัยอำเซียน (ASEAN University 

Network Quality Assurance : AUN-QA) 
ปัจจุบัน มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรหลักสูตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ที่ 1680/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ.2560 โดยมีกำรประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ได้ก ำหนดแนวทำงกำรแนวนโยบำยกำรท ำหลักสูตร กำรประเมินและ
จัดกลุ่มหลักสูตร โดยด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลหลักสูตร และในปีกำรศึกษำ 2561 ได้มีกำรพัฒนำหลักสูตร Modular แล้วจ ำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตรวิทยำกำรสำรสนเทศบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(2) หลักสูตรวิทยำกำรสำรสนเทศบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(3) หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสำหกรรมบริกำรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสำหกรรมบริกำร  

(หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) หลักสูตรสหวิทยำกำร 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2.2  หลักสูตรที่มีการพัฒนาให้เป็นชุดวิชา (น้ าหนัก 1) 

ชนิดของตัวชี้วัด  :  ผลผลิต 

นิยาม/ค าอธิบาย  : 
มหำวิทยำลัยโดยฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำควำมเป็นสำกลมีหน้ำที่ในกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรของ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเพื่อให้มีควำมทันสมัย สร้ำง
ทักษะให้นักศึกษำมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร และทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง จึงมีกำรจัดกำรศึกษำให้รองรับโดยกำรจัดชุดวิชำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
กำรพัฒนำชุดวิชำ ประกำศนียบัตร วุฒิบัตร หรือใบรับรองผลกำรศึกษำในรูปแบบอ่ืน 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย พัฒนำหลักสูตรให้

ได้มำตรฐำนและได้รับกำรรับรองในระดับสำกล โดยมีกิจกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของหลักสูตร และส่งเสริม
ควำมเป็นเลิศในทุกหน่วยงำน 

ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  : ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส  

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1)   รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำควำมเป็นสำกล 

2)   ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 
3)   ส ำนักวิชำ 
4)   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบชุดวิชำ 
5) หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่พัฒนำชุดวิชำ 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ   
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เกณฑ์การให้คะแนน  : 
เกณฑ์กำรประเมิน : พิจำรณำจำกชุดวิชำในทุกรูปแบบ ได้แก่ ประกำศนียบตัร วุฒิบัตร หรือใบรับรองผลกำรศึกษำ

ในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีกำรด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของมหำวิทยำลยั 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
มีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มำกกว่ำ 7 หลักสูตร                       5 
มีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มำกกว่ำ 6 หลักสูตร                       4 
มีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มำกกว่ำ 5 หลักสูตร                       3 
มีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มำกกว่ำ 4 หลักสูตร                       2 
มีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มำกกว่ำ 3 หลักสูตร                       1 
 

ข้อมูลพื้นฐำน :  เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ ป ีพ.ศ. 2558 
ปัจจุบันใน 2 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มีกำรพัฒนำชุดวิชำเป็นพัฒนำหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จ ำนวน 9 หลักสูตร จ ำแนกเป็นส ำนักวิชำ
เทคโนโลยีสังคม จ ำนวน 6 หลักสูตร และส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 3 หลักสูตร เฉลี่ยปีกำรศึกษำละ 4.5 หลักสูตร 

ตัวชี้วัดทีย่่อย 1.2.3  การจัดท าระบบคลังกจิกรรมนอกหลักสูตร (น้ าหนัก 2) 

ชนิดของตัวชี้วัด  : กระบวนกำร 

นิยาม/ค าอธิบาย : 
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร ลักษณะของเด็กรุ่นใหม่มีอิทธิพลจำกเทคโนโลยีในยุค Internet of Things 

ประกอบกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ Thailand 4.0 ส่งผลให้มหำวิทยำลัยมีหน้ำที่พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับกำรเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น  การพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา ด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร จึงเป็นกำรพัฒนำกิจกรรมเพื่อท ำให้นักศึกษำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรีเป็นบัณฑติที่มีภมูิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญำ และภูมิฐำนท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะหรือทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โดยมีกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมเสริม/นอกหลักสูตรแก่นักศึกษำ มีกำรประเมินที่เหมำะสม และกำรใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคม กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ได้รับกำรพัฒนำ มุ่งเป้ำ เน้นผลลัพธ์ ปรับเนื้อหำ จะถูกน ำไปจัดท ำระบบคลัง
กิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษำ โดยนักศึกษำสำมำรถเลือกเข้ำรว่มโดยสมคัรใจ หลังจำกท่ีได้ท ำแบบทดสอบสมรรถนะ
นักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และทรำบผลทักษะที่ต้องปรับปรุง 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) กิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษำในชมรมต่ำง ๆ และที่เกี่ยวข้อง ท่ีได้รับกำรพัฒนำเนื้อหำ 

รูปแบบกิจกรรมแล้ว 
2) ปฏิทินกิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษำในชมรมต่ำง ๆ และที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับกำรพัฒนำ

เนื้อหำ รูปแบบกิจกรรมแล้ว  (SUT Student 21st Century skills Activities Year Plan)  
3) (ร่ำง) ควำมต้องกำรของระบบคลังกิจกรรมนอกหลักสตูร 
4) Activities Transcript หมำยถึง ใบรับรองกิจกรรม หรือผลกำรทดสอบสมรรถนะนักศึกษำ เมื่อผ่ำนกำรเข้ำ

ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ตำมควำมสมัครใจ 
กิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้ำงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษำ หมำยถึงทุกข้อ

ดังต่อไปนี้ 
1) กิจกรรมเสริมหลักสูตรในกำรเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษำอย่ำงเหมำะสม เป็นตำรำงกิจกรรมแบบ

รำยปี (Activities year plan) ทั้งกิจกรรมของส่วนกิจกำรนักศึกษำ กิจกรรมขององค์กำรนักศึกษำและชมรม
ต่ำงๆ กิจกรรมกำรเรียนรู้ในหอพัก กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ของรุ่นพี่ เป็นต้น 

2) มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น กำรเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต กำรสื่อสำร กำรสร้ำง
นวัตกรรมในกิจกรรมโดยวิธีกำร เช่น กำรเรียนรู้แบบ Team Based Learning หรือ Project Based Learning  

3) มีกำรระบุผลลัพธ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้ำนกำรมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรมต่ำง ๆ 
4) มีกำรประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 ระบุในกิจกรรม และกำรแนะแนวให้ค ำแนะน ำหรือทำงเลือกในกำรเสริม

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษำ 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : วิเครำะหเ์อกสำร กระบวนกำร และผลงำนกำรพัฒนำงำน   
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ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ส่วนกิจกำรนักศึกษำ  

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษยเ์ก่ำสมัพันธ์ 
2) ผู้ช่วยอธิกำรบดีด้ำนศิษยเ์ก่ำสมัพันธ์ 
3) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีกำรศึกษำ  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ระบบคลังกิจกรรมนอกหลักสูตรแล้วเสร็จ และมีกำรน ำไปใช้กับกลุ่มนักศึกษำ และมีกำรออกใบรับรอง
กิจกรรม หรือผลกำรทดสอบสมรรถนะนักศึกษำ (Activities Transcript) รวมทั้งมีกำรประเมินผลและน ำผล
มำแก้ไขปรับปรุงพัฒนำระบบ 

5 

มีระบบคลังกิจกรรมส่งเสรมิสมรรถนะนักศึกษำตำมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ที่ผ่ำน
กำรพัฒนำเนื้อหำกิจกรรมเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21  และน ำไปทดสอบกับกลุม่ตัวอย่ำง 

4 

มี (ร่ำง) ควำมต้องกำรของระบบคลังกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่พร้อมน ำไปจัดท ำระบบคลังกิจกรรมนอกหลักสูตร 3 
มีปฏิทินกิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษำ  ที่ได้รับกำรพัฒนำเนื้อหำ รูปแบบกิจกรรม เพื่อเป็น
ประโยชน์ในกำรเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำตำมควำมสมัครใจ 

2 

มี (ร่ำง) กิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษำในชมรมต่ำง ๆ และที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับกำรพัฒนำ
เนื้อหำ รูปแบบกิจกรรม 

1 

ข้อมูลพื้นฐำน : ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีกำรพัฒนำกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษ 
ที่ 21 โดยกำรจัดท ำปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำพร้อมทั้งพัฒนำเนื้อหำกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ  
โดยมีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับผู้น ำนักศึกษำ องค์กำรบริหำร องค์กำรนักศึกษำ สภำนักศึกษำ ชมรมนักศึกษำ เพื่อร่วมกัน
ปรับเนื้อหำกิจกรรมแบบมุ่งเป้ำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ. 2561-2564 และมี 
กำรเริ่มน ำไปใช้กับชมรมนักศึกษำบำงส่วนแล้ว 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3  ทักษะภาษาอังกฤษของนักศกึษา (น้ าหนกั 3.5) 

ชนิดของตัวชี้วัด  : ผลผลติ 

นิยาม/ค าอธิบาย  : 

มหำวิทยำลัยมุ่งยกระดับทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำ โดยมีนโยบำย แผนกำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน  
กำรทดสอบและกำรก ำหนดเกณฑ์ผ่ำน (Standard Test) เพื่อวัดระดับทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำที่เหมำะสม โดย
มหำวิทยำลัยจะจัดด ำเนินกำรและรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษให้แก่นักศึกษำในวำระดังต่อไปนี้  

1) การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อวัดระดับทักษะควำมรู้ภำษำอังกฤษก่อนเรียน 
และเพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำระบบและสื่อกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพ่ิมทักษะดังกล่ำวให้แก่นักศึกษำ 

2) การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นสุดท้ายของการศึกษา เพื่อประเมิน
ระดับทักษะทำงภำษำอังกฤษของนักศึกษำ และเพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำภำษำอังกฤษของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยต่อไป 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 

เอกสำรที่แสดงถึงนโยบำย แผนกำรด ำเนินงำน กระบวนกำร และผลงำนซึ่งเป็นหลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำมหำวิทยำลัยมี
ระบบกระบวนกำรหรือกลไกท่ีจะพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ และกำรวัดผลที่ช่วยพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีควำมพร้อมทั้งวิชำกำร วิชำชีพ และทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษในระดับที่ใช้งำนได้ 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 

วิเครำะห์เอกสำรที่แสดงนโยบำย แผนกำรด ำเนินงำน กระบวนกำร และผลงำนของมหำวิทยำลัยที่แสดงถึง
กระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ  
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เนื่องจำกมหำวิทยำลัยเพิ่งเริ่มด ำเนินนโยบำยกำรยกระดับทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำ กำรประเมินผลงำน
ของมหำวิทยำลัยส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จะด ำเนินกำรโดยก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนเบื้องต้นส ำหรับกำรวัดระดับ
ทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำทุกช้ันปี และให้คะแนนตัวช้ีวัดจำกร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด  

100
หมดอังกฤษท้ังบทักษะภำษำรับกำรทดสอกษำท่ีเข้ำจ ำนวนนักศึ

งไว้หมำยท่ีต้ัษบรรลุเป้ำะภำษำอังกฤรทดสอบทักษกษำท่ีผลกำจ ำนวนนักศึ
สอบผ่ำน ักศึกษำท่ีร้อยละของน   

(หมายเหตุ : เป้ำหมำยทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำ 

นักศึกษาชั้นสุดท้ายของการศึกษา ระดับปริญญาตรีทีจ่ะส ำเร็จกำรศึกษำตำมเกณฑ์ CEFR หรือเทยีบเท่ำ
ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย) 

ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :   ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ  

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  :  1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพฒันำควำมเป็นสำกล 
2) ส ำนักวิชำ  
3) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 
4) ศูนย์กิจกำรนำนำชำต ิ

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีกำรศึกษำ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
นักศึกษำสอบผ่ำนกำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษ ร้อยละ 50  5 
นักศึกษำสอบผ่ำนกำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษ ร้อยละ 45 4 
นักศึกษำสอบผ่ำนกำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษ ร้อยละ 40 3 
นักศึกษำสอบผ่ำนกำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษ ร้อยละ 35  2 
นักศึกษำสอบผ่ำนกำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษ ร้อยละ 30 1 
ข้อมูลพื้นฐำน :  ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ณ วันที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 2559 เร่ือง นโยบำยกำรยกระดบัมำตรฐำนภำษำอังกฤษใน

ระดับอุดมศึกษำ ก ำหนดให้สถำบันกำรศึกษำต้องด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  
1) ให้สถำบันอุดมศึกษำก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในมหำวิทยำลัย ในทุกหลักสูตร

และทุกระดับกำรศึกษำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษของนักศึกษำให้เป็น
บัณฑิตที่มีควำมพร้อมทั้ งวิชำกำร วิชำชีพ และทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษในระดับที่ ใช้งำนได้ (Working 
Knowledge) 

2) ให้สถำบันอุดมศึกษำจัดท ำแผนเพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำย โดยมีตัวชี้วัดและมีกำรประเมินผลที่ชัดเจน 
3) ให้สถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภำษำอังกฤษโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
4) ให้สถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำกำรจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร กระบวนกำร สื่อ และ/หรือ สิ่งแวดล้อม ที่จะเปิดโอกำสและ

เสริมแรงจูงใจให้นักศึกษำสำมำรถพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษได้ด้วยตนเอง 
5) ให้สถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำจัดให้นิสิตนักศึกษำทุกคน ทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมแบบทดสอบมำตรฐำน

ระดับอุดมศึกษำที่มหำวิทยำลัยสร้ำงขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะน ำมำใช้วัดสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษ  (English 
Proficiency) โดยสำมำรถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) หรือมำตรฐำนอื่น เพื่ อ ให้ทรำบระดับควำมสำมำรถทำงภำษำอั งกฤษของนัก ศึกษำแต่ละคน และ
สถำบันอุดมศึกษำอำจพิจำรณำน ำผลกำรทดสอบควำมรู้ทำงภำษำอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลกำรศึกษำหรือจัดท ำเป็น
ประกำศนียบัตร โดยเร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป 

แต่งต้ังคณะท ำงำนก ำหนดนโยบำยและวำงแนวทำงกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษและกำรเทียบเคียงผลกำรทดสอบควำมรู้
ภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ที่ 261/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2560 ข้อมูลจำกไตรมำสที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 มีนักศึกษำระดับปริญญำตรีที่สอบผ่ำนเกณฑ์ A2 ทั้งสิ้น 2,216 คนจำก
จ ำนวนผู้เข้ำสอบซ่ึงเป็นนักศึกษำปีสุดท้ำยเป็นส่วนใหญ่จ ำนวน 5,899 คน คิดเป็นร้อยละ 38 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4   ร้อยละของนักศึกษา คณาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ (น้ าหนัก 3.5) 

ชนิดของตัวชี้วัด  :  ผลผลิต 

นิยาม/ค าอธิบาย : 

มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีสุ รนำรี โดยคณะกรรมกำรพัฒนำรำยวิชำส่ งเสริมควำมเป็นผู้ประ กอบกำร 
(Entrepreneurship) ส ำหรับส ำนักวิชำต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย จะด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยที่มุ่งพัฒนำหลักสูตรและ
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำวิชำโท (Minor) ด้ำนควำมเป็นผู้ประกอบกำร มีรำยวิชำที่เสริมสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำรทั้ง
รำยวิชำบังคับและรำยวิชำเลือก ตำมควำมต้องกำรของส ำนักวิชำ มีกำรจัดกิจกรรมที่โครงกำรจัดตั้งสถำนพัฒนำควำมเป็น
ผู้ประกอบกำรส ำหรับนักศึกษำ (Students Entrepreneurial Development Academy, SEDA) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ (Effective Learning Outcomes) และท ำให้บัณฑิตแห่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีมี
คุณลักษณะที่สอดรับกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) จ ำนวนนักศึกษำท่ีลงทะเบียนรำยวิชำที่เสริมสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร ในรูปแบบรำยวิชำบังคับ รำยวิชำที่

ลงทะเบียนเพื่อให้ได้วิชำโท และรำยวิชำเลือก 
2) จ ำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่โครงกำรจัดตั้งสถำนพัฒนำควำมเป็น

ผู้ประกอบกำรส ำหรับนักศึกษำ (Students Entrepreneurial Development Academy, SEDA)  
3) จ ำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ทั้งหมด 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
จ ำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำหรือร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้ำง

ควำมเป็นผู้ประกอบกำรต่อจ ำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ทั้งหมด  
 
 
 
 
 

(หมำยเหตุ : ไม่นับจ ำนวนนักศึกษำซ้ ำ และนับเฉพำะหลักสตูรระดับปริญญำตรี) 

ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ และส ำนักวิชำ 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพฒันำควำมเป็นสำกล 
2) ส ำนักวิชำ 
3) สถำนพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำรส ำหรับนักศึกษำ (Student Entrepreneurship 

Development Academy, SEDA) ) 
4)  ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 
5)  เทคโนธำนี 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 
  

ร้อยละของนักศึกษำ คณำจำรย ์นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำหรือเข้ำร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร = จ ำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ นกัเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่ลงทะเบียนเรียนหรือเข้ำร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเป็น

ผู้ประกอบกำรx100/ จ ำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ นกัเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ร้อยละของนักศึกษำ คณำจำรย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำหรือ เข้ำร่วม
กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร ร้อยละ 15 

5 

ร้อยละของนักศึกษำ คณำจำรย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำหรือเข้ำร่วม
กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร ร้อยละ 12.5 

4 

ร้อยละของนักศึกษำ คณำจำรย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำหรือเข้ำร่วม
กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร ร้อยละ 10 

3 

ร้อยละของนักศึกษำ คณำจำรย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำหรือเข้ำร่วม
กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร ร้อยละ 7.5 

2 

ร้อยละของนักศึกษำ คณำจำรย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำหรือเข้ำร่วม
กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร น้อยกว่ำร้อยละ 7.5 

1 

ข้อมูลพื้นฐำน : ข้อมูลจำกส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในกำรประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2561 อนุมัติหลักสูตรวิชำโทควำมเป็นผู้ประกอบกำร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ก ำหนดกำรเปิดสอนในภำคกำรศึกษำที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2561 แต่มีผู้ลงทะเบียนเรียนวิชำโททั้งหมด 8 คน และลงทะเบียนเรียนรำยวิชำด้ำนควำมเป็นผู้ประกอบกำรร้อยละ 5 
ของนักศึกษำทั้งหมด โดยอยู่ในกลุ่มวิชำบังคับ บังคับเลือก และวิชำเลือกเสรี และข้อมูลจำก SEDA ปีกำรศึกษำ 2561 มีนักศึกษำเข้ำ
ร่วมกิจกรรมของ SEDA ในด้ำนกำรเพิ่ม Entrepreneur 10% ของนักศึกษำ คณำจำรย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ เฉลี่ยร้อยละ 7.5 

ตัวชี้วัดที่ 2  คุณภาพการสอนของอาจารย์ (น้ าหนัก 5) 

ชนิดของตัวชี้วัด  : ผลผลติ 

นิยาม/ค าอธิบาย  : 

คุณภำพกำรสอนของอำจำรย์ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยอ้ำงอิงตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ The UK 
Professional Standards Framework (UKPSF) ของ the Higher Education Academy (HEA) เพื่ อส่งเสริมและ
พัฒนำให้อำจำรย์ผู้สอนมีทักษะด้ำนกำรสอน มีสื่อและเทคนิคกำรสอนที่มีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีทักษะกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ Formative และ Summative assessment ที่
เหมำะสมกับผู้เรียน เนื่องด้วยกำรเข้ำสู่กำรเป็นนำนำชำติและกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยมีกำรวัดเรื่อง อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญำเอก 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำรับกำรอบรมกำรพัฒนำสมรรถภำพด้ำนกำรเรียนกำรสอน ตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ UKPSF 
2) จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับวิทยฐำนะด้ำนกำรสอนจำก UKPSF ตั้งแต่ระดับ Associate fellow ขึ้นไป 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
 X = ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับวิทยฐำนะด้ำนกำรสอนจำก UKPSF ตั้งแต่ระดบั Associate fellow ขึ้นไป 

X = 
จ ำนวนอำจำรยท์ี่ได้รับวิทยฐำนะด้ำนกำรสอนระดับ Associate fellow ขึ้นไป

จ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด
×100 

ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  สถำนพัฒนำคณำจำรย ์

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพฒันำควำมเป็นสำกล 
2) สถำนพัฒนำคณำจำรย ์

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีกำรศึกษำ  
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ร้อยละ 8 5 
ร้อยละ 7 4 
ร้อยละ 6 3 
ร้อยละ 5 2 
น้อยกว่าร้อยละ 4 1 
ข้อมูลพื้นฐำน : ข้อมูลจำกสถำนพัฒนำคณำจำรย์ในไตรมำสที่ 4/2562  มีอำจำรย์ผู้ได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำรด้ำนกำรสอนระดับ Associate 

fellow จ ำนวน 19 คน ระดับ Fellow 19 คน ระดับ Senior fellow 14 คน และระดับ Principal Fellow 1 คน รวม
จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำรด้ำนกำรสอนตั้งแต่ระดับ Associate fellow ทั้งสิ้น 53 คนจำก 457 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 11.59 ของจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด (โดยจ ำนวนข้ำงต้น ไม่นับรวมเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปที่ได้รับกำรรับรองวิทย
ฐำนะระดับ Associate Fellow จ ำนวน 1 คน) จำกผลกำรด ำเนินกำร 2 ปี เฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี 

ตัวชี้วัดที่ 3  ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ (น้ าหนัก 5)  

นิยาม/ค าอธิบาย  : 
ควำมเป็นนำนำชำติของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จะพิจำรณำจำกปัจจัยดังต่อไปนี้   
1) กำรมีควำมร่วมมือกับนำนำชำติ ทั้งในด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน กำรวิจัย กำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ

ด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนนิงำนของมหำวิทยำลัย 
2) จ ำนวนบุคลำกรต่ำงชำติของมหำวทิยำลัย ท้ังคณำจำรย์ นักวิจัย บุคลำกรสำยปฏบิัติกำร และนักศึกษำ 
ตัวช้ีวดั SUT Scorecard ด้ำนภำพลักษณ์ควำมเป็นนำนำชำติ ในปี 2563 ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยจ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก ่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.1   ความร่วมมือกับนานาชาติ (น้ าหนัก 3) 

ชนิดของตัวชี้วัด  : ผลผลติ  

นิยาม/ค าอธิบาย : 
ควำมร่วมมือกับนำนำชำติ (international collaboration) หมำยถึงกำรที่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยจัดท ำ

ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบัน/องค์กรในต่ำงประเทศ เพื่อด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ทั้งนี้
กิจกรรมที่ระบุในข้อตกลงต้องสอดคล้องกับภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย รวมถึงกำร
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และวัฒนธรรม เพื่อผลิตและพัฒนำก ำลังคนระดับสูงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมระหว่ำงกัน กิจกรรมดังกล่ำวครอบคลุมกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย กำรเจรจำควำมร่วมมือด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย รวมทั้งกำรจัดประชุมสัมมนำวิชำกำร
นำนำชำติ กำรแสวงหำและกำรเจรจำกับสถำบันในต่ำงประเทศเพื่อจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงกัน กำรด ำเนินกิจกรรมตำมที่
ระบุในข้อตกลงที่ลงนำมร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องเป็นตัวช้ีวัดถึงควำมส ำเร็จในด้ำนกำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือกับนำนำชำติ 
เพื่อสนับสนุนให้มหำวิทยำลัยมีควำมเป็นเลศิทำงวิชำกำรและมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่ระดับนำนำชำติ นอกจำกน้ี
ยังเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยด้ำนภำพรวมควำมเป็นสำกล (International outlook) 

ควำมร่วมมือกับนำนำชำติที่ใช้วิเครำะห์ผลส ำเร็จของตัวช้ีวัดนี้ หมำยถึง ข้อตกลงควำมร่วมมือกับสถำบันใน
ต่ำงประเทศที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งหมำยถึงข้อตกลงควำมร่วมมือที่หน่วยงำนในมหำวิทยำลัยลงนำมกับ
สถำบัน/องค์กรในต่ำงประเทศและมีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลงควำมร่วมมือน้ันเฉลี่ยอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลำที่ข้อตกลงนั้นมีผลบังคับใช้ (โดยนับกิจกรรมที่ด ำเนินกำรย้อนหลัง 5 ปี ของวันท่ีรำยงำน) 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) จ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือกับสถำบันในต่ำงประเทศที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง (ทุกสถำบันในข้อตกลง) 
2) จ ำนวนกิจกรรมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรที่มีกำรด ำเนินกำรภำยใต้ข้อตกลงควำมร่วมมือท่ีมีผลบังคับใช้ 
3) จ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือกับสถำบัน/องค์กรในต่ำงประเทศที่ลงนำมและมีผลบังคับใช้ในปีงบประมำณที่

พิจำรณำ 



คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 40 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
ควำมส ำเร็จของตัวช้ีวัดพิจำรณำจำกร้อยละของควำมร่วมมือกับนำนำชำติจำกสัดส่วนระหว่ำงจ ำนวนสถำบันใน

ต่ำงประเทศท่ีมีควำมร่วมมือกับ มทส. และมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องต่อจ ำนวนสถำบันในต่ำงประเทศท่ีมีควำมร่วมมือ
ทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ (โดยนับกิจกรรมที่ด ำเนินกำรย้อนหลัง 5 ปี ของวันท่ีรำยงำน) 

 

ร้อยละควำมร่วมมอืกับนำนำชำติ = 
จ ำนวนสถำบันในต่ำงประเทศที่มีควำมรว่มมือและมกีำรด ำเนนิกำรอย่ำงตอ่เนื่อง 

×100 
จ ำนวนสถำบันในต่ำงประเทศที่มีควำมรว่มมือทั้งหมดทีม่ีผลบังคับใช้ 

ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ  

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพฒันำควำมเป็นสำกล 
2) ศูนย์กิจกำรนำนำชำต ิ

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมำณ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 90 5 
ร้อยละ 80 4 
ร้อยละ 70 3 
ร้อยละ 60 2 
ร้อยละ 50 1 
ข้อมูลพื้นฐำน : ข้อมูลจำกศูนย์กิจกำรนำนำชำติ เมื่อวันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2562 โดยมีร้อยละของจ ำนวนสถำบันทีมีกิจกรรม/จ ำนวนสถำบันควำม

ร่วมมือที่มีผลบังคับใช้ โดยนับกิจกรรมที่ด ำเนินกำรย้อนหลัง 5 ปี มีดังนี้ 
-  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558   ร้อยละ 69    -  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559   ร้อยละ 83   -  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   ร้อยละ 89 
-  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561   ร้อยละ 92    -  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   ร้อยละ 89 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.2  นักศึกษาต่างชาติที่มาท ากิจกรรมระยะยาว (น้ าหนัก 2) 

ชนิดของตัวชี้วัด  :   ผลผลิต  

นิยาม/ค าอธิบาย  : 
นักศึกษำต่ำงชำติที่มำท ำกิจกรรมระยะยำว หมำยถึง นักศึกษำที่เข้ำมำศึกษำหรือท ำกิจกรรมในด้ำนต่ำง ๆ เป็น

ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน กิจกรรมดังกล่ำวสอดคล้องกับภำรกิจของมหำวิทยำลัย เช่น กำรเรียน กำรสอน กำรวิจัย 
และ สหกิจศึกษำ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้มหำวิทยำลัยมีบรรยำกำศควำมเป็นนำนำชำติและขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน นอกจำกน้ียังเป็นเกณฑ์หนึ่งในกำรจัดล ำดับมหำวิทยำลัยด้ำนภำพรวมควำมเป็นสำกล (international outlook) 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติที่มำท ำกิจกรรมระยะยำว 
2) จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติที่มำท ำกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
ควำมส ำเร็จของตัวช้ีวัดพิจำรณำจำกร้อยละของค่ำเป้ำหมำย ที่เป็นผลรวมของสัดส่วนนักศึกษำต่ำงชำติที่มำท ำ

กิจกรรมระยะยำว NLong ต่อค่ำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ TLong (ให้ค่ำน้ ำหนัก 60%) กับสัดส่วนนักศึกษำต่ำงชำติที่มำท ำ
กิจกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ N ต่อค่ำเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ T (ให้ค่ำน้ ำหนัก 40%) 

 

นักศึกษำต่ำงชำติที่มำท ำกิจกรรม = 
60 x NLong + 

40 x N 
TLong T 
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ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :   ศูนย์กิจกำรนำนำชำต ิ

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  :  1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพฒันำควำมเป็นสำกล 
2) ศูนย์กิจกำรนำนำชำต ิ

รอบปกีารเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ร้อยละ 110 5 
ร้อยละ 105 4 
ร้อยละ 100 3 
ร้อยละ 95 2 
ร้อยละ 90 1 
ข้อมูลพื้นฐำน : ข้อมูลจำกศูนย์กิจกำรนำนำชำติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ระบุว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีจ ำนวนนักศึกษำ

ต่ำงชำติที่มำท ำกิจกรรมระยะยำว 13 คน และมีจ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติที่มำท ำกิจกรรมทั้งหมด 177 คน 

2. มิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (3 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 25) 

ตัวชี้วัดที่ 4 การเพ่ิมขึ้นของจ านวนการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS  
(น้ าหนัก 10) 

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลติ 

นิยาม/ค าอธิบาย  :  
ร้อยละกำรเพิ ่มขึ้นของจ ำนวนกำรอ้ำงอิง (Citation) บทควำมที ่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลสำกล SCOPUS โดย

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 ์ : 
X คือ ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนกำรอ้ำงอิง (Citation) บทควำมที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลสำกล SCOPUS 

X = 
จ ำนวนกำรอ้ำงอิงในรอบ 1 ปีปฏทิินที่ผ่ำนมำ - จ ำนวนกำรอ้ำงอิงในรอบ 1 ปปีฏิทินกอ่นหน้ำ

จ ำนวนกำรอ้ำงอิงในรอบ 1 ปีปฏิทินกอ่นหน้ำ
×100 

ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :   รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรม และพัฒนำเทคโนโลยี 
2)  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีปฏิทิน 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 30 5 
ร้อยละ 25 4 
ร้อยละ 20 3 
ร้อยละ 15 2 
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 10 1 
ข้อมูลพื้นฐำน :  ค่ำเฉลี่ย 3 ปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ (ปี พ.ศ. 2559-2561) เท่ำกับร้อยละ 17.68 

ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนผลงานวจิัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (น้ าหนกั 8) 

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  : 
X คือ จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลสำกล SCOPUS ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

X = 
จ ำนวนผลงำนวิจยัตีพิมพใ์นฐำนข้อมูลสำกล SCOPUS ในรอบ 3 ปีปฏทิินที่ผ่ำนมำ (รวมกนั)

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏบิัติงำนจริงในรอบ 3 ปปีฏิทินที่ผ่ำนมำ (รวมกัน)
 : 1 

ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล   : สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรม และพัฒนำเทคโนโลย ี
2)  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีปฏิทิน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1.00 เรื่องต่อคน 5 
0.90 เรื่องต่อคน 4 
0.80 เรื่องต่อคน  3 
0.70 เรื่องต่อคน 2 
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ  0.60 เรื่องต่อคน 1 

ข้อมูลพื้นฐำน :  ค่ำเฉลี่ย 3 ปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ (ปี พ.ศ. 2559-2561) เท่ำกับ 0.82 เร่ืองต่อคน 
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ตัวชี้วัดที่ 6 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 ำนวนเงินให้นับเงินตำม
เลขงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเฉพำะในปีงบประมำณนั้น 

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 ำนวนเงินสนับสนุนกำรท ำวจิัยต่อจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ = 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยในรอบ 1 ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏบิัติงำนจริงในรอบปีกำรศึกษำนั้นๆ
 

ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล   :  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรม และพัฒนำเทคโนโลย ี
2)  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมำณ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1,250,000 บำทต่อคน 5 
1,050,000 บำทต่อคน 4 
850,000 บำทต่อคน 3 
650,000 บำทต่อคน 2 
น้อยกว่ำหรือเท่ำกบั  450,000 บำทต่อคน 1 
ข้อมูลพื้นฐำน : ค่ำเฉลี่ย 3 ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (ปี พ.ศ. 2559-2561) เท่ำกับ 916,597.85 บำท 
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3. มิติการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (5 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 15) 

ค าอธิบาย  :  
ควำมสำมำรถในสร้ำงคุณค่ำต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คือกำรน ำ

วิทยำศำสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพื่อสร้ำงประโยชน์ต่อสูชุ่มชน สังคม เพื่อเป็นกำรยกระดับคุณภำพสังคม ชุมชน ให้มี
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม  

ตัวชี้วัดที ่7 จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นและมกีารขอรับความคุ้มครอง (น้ าหนัก 1.5) 

ชนิดของตัวชี้วัด  :  ผลผลิต 

นิยาม/ค าอธิบาย :  
กำรน ำผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในปีงบประมำณปัจจุบันเทียบกับอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวน

งำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลำ 10 ปีย้อนหลัง 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
1) จ ำนวนผลงำนวิจัย/นวักรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมำณปัจจุบัน 
2) จ ำนวนงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เฉลี่ยที่เกิดขึ้นช่วงปีงบประมำณย้อนหลัง 10 ปี 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 

จ ำนวนผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้นปีงบประมำณปัจจุบัน

จ ำนวนผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้นช่วงปีงบประมำณย้อนหลัง 10 ปี
 

ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  เทคโนธำน ี

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :   รำยไตรมำส 

 ผู้รับผิดชอบข้อมลู  :  1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยส์ินและวิสำหกิจ 
 2)  เทคโนธำน ี
 3)  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมำณ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
จ ำนวนงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นและมีกำรขอรับควำมคุ้มครองเทียบกับจ ำนวน
ผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เฉลี่ยที่เกดิขึ้นช่วงปีงบประมำณย้อนหลัง 10 ปี เท่ำกับ 1.2 ขึ้นไป 

5 

จ ำนวนงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นและมีกำรขอรับควำมคุ้มครองเทียบกับจ ำนวน
ผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เฉลี่ยที่เกดิขึ้นช่วงปีงบประมำณย้อนหลัง 10 ปี เท่ำกับ 1.1 

4 

จ ำนวนงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นและมีกำรขอรับควำมคุ้มครองเทียบกับจ ำนวน
ผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เฉลี่ยที่เกดิขึ้นช่วงปีงบประมำณย้อนหลัง 10 ปี เท่ำกับ 1 

3 

จ ำนวนงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นและมีกำรขอรับควำมคุ้มครองเทียบกับจ ำนวน
ผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เฉลี่ยที่เกดิขึ้นช่วงปีงบประมำณย้อนหลัง 10 ปี เท่ำกับ 0.9 

2 

จ ำนวนงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นและมีกำรขอรับควำมคุ้มครองเทียบกับจ ำนวน
ผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เฉลี่ยที่เกดิขึ้นช่วงปีงบประมำณย้อนหลัง 10 ปี น้อยกว่ำ 0.9 

1 

ข้อมูลพื้นฐำน  :  -  ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี  (พ.ศ. 2553 – 2562 ณ ไตรมำส 3) จ ำนวนผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่ เกิดขึ้น
ปีงบประมำณเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง = 350/10 = 35 ผลงำน 

- อัตรำส่วนจ ำนวนผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นปีงบประมำณปัจจุบัน เทียบกับจ ำนวนผลงำนวิจัย/
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เฉลี่ยที่เกิดขึ้นช่วงปีงบประมำณย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง = 34/35 = 0.97 ผลงำน/ปี 
(34 ผลงำน ณ ไตรมำส 3 ปี พ.ศ. 2562) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 จ านวนการน าผลงานวจิัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคม (น้ าหนกั 1.5) 

ชนิดของตัวชี้วัด  :  ผลผลิต 

นิยาม/ค าอธิบาย :  

กำรน ำผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในเชิงพำณิชย์ ตลอดจนเพื่อสร้ำงประโยชน์สู่ชุมชน สังคม เพื่อเป็นกำร
ยกระดับคุณภำพสังคม ชุมชน โดยมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำนภำยนอก 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
จ ำนวนครั้งที่มีกำรน ำผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในเชิงพำณิชย์ ตลอดจนเพื่อสร้ำงประโยชน์สู่ชุมชน 

สังคม โดยมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำรยกระดับคุณภำพสังคม ชุมชน โดยมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน ์

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์  : 

จ ำนวนครั้งท่ีมีกำรน ำผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในเชิงพำณิชย์ฯ
ตลอดจนเพื่อสร้ำงประโยชน์สู่ชุมชน สังคม ท่ีเป็นกำรยกระดับคุณภำพสังคม ชุมชน

จ ำนวนผลงำนท่ีมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์
 

ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งขอ้มูล :  เทคโนธำน ี   

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :   รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  :  1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยส์ินและวิสำหกิจ 
 2)  เทคโนธำน ี
 3)  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมำณ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
จ ำนวนครั้งกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 3 ครั้งขึ้นไป/ผลงำน 5 
จ ำนวนครั้งกำรน ำไปใช้ประโยชน์ มำกกว่ำ 2 ครั้งแต่ไม่ถึง 3 ครั้งขึ้นไป/ผลงำน 4 
จ ำนวนครั้งกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 2 ครั้งขึ้นไป/ผลงำน 3 
จ ำนวนครั้งกำรน ำไปใช้ประโยชน์ มำกกว่ำ 1 ครั้ง แต่ไม่ถึง 2 ครั้งขึ้นไป/ผลงำน 2 
จ ำนวนครั้งกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 1 ครั้งขึ้นไป/ผลงำน 1 
ข้อมูลพื้นฐำน  :  ถ้ำปีงบระมำณปัจจุบันมีจ ำนวนผลงำนที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 10 ผลงำน และมีจ ำนวนครั้งที่มีกำรน ำผลงำนวิจัย/

นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่น ำใปใช้ในเชิงพำณิชย์ ตลอดจนเพื่อสร้ำงประโยชน์สู่ชุมชน สังคม โดยมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี  
เพื่อเป็นกำรยกระดับคุณภำพสังคม ชุมชน เท่ำกับ 10 ครั้ง จะได้อัตรำส่วนจ ำนวนครั้งที่มีกำรน ำผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ที่น ำไปใช้ในเชิงพำณิชย์ ตลอดจนเพื่อสร้ำงประโยชน์สู่ชุมชน สังคม เพื่อเป็นกำรยกระดับคุณภำพสังคม ชุมชน
เทียบกับจ ำนวนผลงำนที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์เท่ำกับ 1 ครั้งต่อผลงำน คิดเป็น 1 คะแนน 

ตัวชี้วดัที่ 9   รายได้ด้านการบริการวิชาการในลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Research income from  
industry and commerce) (น้ าหนัก 4) 

ชนิดของตัวชี้วดั  :  ผลผลิต 

นิยาม/ค าอธิบาย : 
Academic service income หมำยถึง รำยได้ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรจำกภำครัฐ ภำคอุตสำหกรรม และภำค

ธุรกิจ ซึ่งเทคโนธำนีได้รับในช่วงระหว่ำงปีงบประมำณ เพื่อด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำร ปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำ
เทคโนโลยี 
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ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
จ ำนวนเงินรำยรับด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรจำกภำครัฐ ภำคอุตสำหกรรม และภำคธุรกิจ ซึ่งเทคโนธำนีได้รับในช่วง

ระหว่ำงปีงบประมำณ เพื่อด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำร ปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
จ ำนวนเงินรำยรับด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรจำกภำครัฐ ภำคอุตสำหกรรม และภำคธุรกิจ ซึ่งเทคโนธำนีได้รับในช่วง

ระหว่ำงปีงบประมำณ เพื่อด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำร ปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี 

ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งขอ้มูล  :  เทคโนธำน ี

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  :  1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยส์ินและวิสำหกิจ 
 2)  เทคโนธำน ี

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมำณ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
รำยได้มำกกว่ำ 500 ล้ำนบำท ขึ้นไป 5 
รำยได้ 400 ล้ำนบำท 4 
รำยได้ 300 ล้ำนบำท 3 
รำยได้ 200 ล้ำนบำท 2 
รำยได้ 100 ล้ำนบำท 1 
ข้อมูลพื้นฐำน : -  ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 Academic service income จ ำนวน 306,420,000.00 บำท  
 -  ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 Academic service income จ ำนวน 309,235,816.00 บำท 
 -  ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 Academic service income จ ำนวน 283,918,141.93 บำท (ณ ไตรมำส 3) 
 -  ค่ำเฉลี่ย 3 ปี จ ำนวน 299,857,986 บำท 

ตัวชี้วัดที่ 10 จ านวนหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (น้ าหนัก 4) 

ชนิดของตัวชี้วัด  :  ผลผลิต 

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

ภำครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อส่งผลให้เกิดควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรน ำไปใช้ กำรพัฒนำศักยภำพบุคคลและผลผลิต  
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ตลอดจนกำรพึ่งพำตนเองได้ 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอก ท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถ่ำยทอดสู่ระดับต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

กลุ่มจังหวัด และประเทศ ในปีงบประมำณนั้น 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์  : 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับบริกำรกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ระดับต ำบล อ ำเภอ จังหวัด กลุ่ม

จังหวัด และประเทศ 

ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งขอ้มูล :  เทคโนธำนี       

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :   รำยไตรมำส 
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ผู้รับผิดชอบข้อมูล  :  1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยส์ินและวิสำหกิจ 
 2)  เทคโนธำน ี

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมำณ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอก 150 หน่วยงำนขึ้นไป 5 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอก 140 หน่วยงำน 4 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอก 130 หน่วยงำน 3 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอก 120 หน่วยงำน 2 
จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกน้อยกวำ่ 120 หน่วยงำน 1 
ข้อมูลพื้นฐำน :   - ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 106 หน่วยงำน 

- ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 163 หน่วยงำน 
- ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 125 หน่วยงำน (ณ ไตรมำส 3) 
- ค่ำเฉลี่ย 3 ปี 131 หน่วยงำน 

ตัวชี้วัดที่  11  สัดส่วนอาจารย์ท่ีท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (น้ าหนกั 4) 

ชนิดของตัวชี้วัด  :  ผลผลิต 

นิยาม/ค าอธิบาย  :  
จ ำนวนคณำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญภำยในมหำวิทยำลัย ที่ ให้บริกำรวิชำกำรเทียบกับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด  

ไม่นับรวมอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ไมน่ับรวมอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ 
2) จ ำนวนอำจำรย์ที่ให้บริกำรวิชำกำรในปีงบประมำณนั้น 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์  : 

จ ำนวนอำจำรยท์ี่ให้บริกำรต่อคณำจำรย์มหำวทิยำลัย = 
จ ำนวนอำจำรย์ที่ท ำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวตักรรม

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ไม่นับรวมอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ
 

ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งขอ้มูล :  เทคโนธำน ี

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :   รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรม และพัฒนำเทคโนโลย ี
2)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยส์ินและวิสำหกิจ 
3)  เทคโนธำน ี
4)  ส ำนักวิชำ 
5)  ส่วนทรัพยำกรบุคคล 
6)  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

รอบปกีารเก็บข้อมูล :   ปีงบประมำณ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
จ ำนวนอำจำรย์ท่ีให้บริกำรวิชำกำร/คณำจำรย์มหำวิทยำลัย มำกกว่ำ 0.35 ขึ้นไป 5 
จ ำนวนอำจำรย์ท่ีให้บริกำรวิชำกำร/คณำจำรย์มหำวิทยำลัย = 0.30 4 
จ ำนวนอำจำรย์ท่ีให้บริกำรวิชำกำร/คณำจำรย์มหำวิทยำลัย = 0.25 3 
จ ำนวนอำจำรย์ท่ีให้บริกำรวิชำกำร/คณำจำรย์มหำวิทยำลัย = 0.20 2 
จ ำนวนอำจำรย์ท่ีให้บริกำรวิชำกำร/คณำจำรย์มหำวิทยำลัย น้อยกว่ำ 0.15 1 
ข้อมูลพื้นฐำน :  จ ำนวนอำจำรย์ที่ให้บริกำรวิชำกำร/คณำจำรย์มหำวิทยำลัย : 

 ปี 2560 = 100/395 ท่ำน = 0.25 
 ปี 2561 = 126/430 ท่ำน = 0.29 
 ปี 2562 = 104/460 ท่ำน = 0.23 (ณ ไตรมำส 3) 
 ค่ำเฉลี่ย 3 ป ี= 0.25 

4. มิติการสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (2 ตัวชี้วัด) (น้ าหนกั 5) 

ค าอธิบาย  :  
กำรน ำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมผูกพันกับวัฒนธรรมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยกำร

จัดกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และกำรสร้ำงควำมตระหนักและกำรท ำนุบ ำรุง
วัฒนธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยกำรใช้ประโยชน์จำกอุทยำนเรียนรู้สิรินธรเพื่อท้องถิ่น  

ตัวชี้วัดที่ 12  การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความรู้ท้องถิ่น (น้ าหนกั 2.5) 

ชนิดของตัวชี้วัด  :  ผลผลิต 

นิยาม/ค าอธิบาย  :  
จ ำนวนผลงำนวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ท่ีน ำไปใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ท้องถิ่น เพื่อสร้ำงคุณค่ำต่อเศรษฐกิจและ

สังคมด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมไปถึงกำรหำข้อเท็จจริงเชิงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำกองค์
ควำมรู้ระดับท้องถิ่น 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
จ ำนวนครั้งกำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 
จ ำนวนครั้งกำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น 

ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  เทคโนธำน ี

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :   รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยส์ินและวิสำหกิจ 
2)  เทคโนธำน ี
3) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมำณ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

จ ำนวนครั้งกำรน ำวทิยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมไปใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ท้องถิ่นมำกกว่ำ 14 ครั้ง ขึน้ไป 5 

จ ำนวนครั้งกำรน ำวทิยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมไปใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ท้องถิ่น 12 ครั้ง 4 

จ ำนวนครั้งกำรน ำวทิยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมไปใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ท้องถิ่น 10 ครั้ง  3 

จ ำนวนครั้งกำรน ำวทิยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมไปใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ท้องถิ่น 8 ครั้ง  2 

จ ำนวนครั้งกำรน ำวทิยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมไปใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ท้องถิ่นน้อยกว่ำ 8 ครัง้  1 

ข้อมูลพื้นฐำน : - ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีจ ำนวน 8 ครั้ง   
- ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 8 ครั้ง (ณ ไตรมำส 3) 
- ค่ำเฉลี่ย 2 ปี จ ำนวน 8 ครั้ง 

ตัวชี้วัดที่ 13 การสร้างความตระหนักและท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (น้ าหนัก 2.5) 

ชนิดของตัวชี้วัด  :  ผลผลิต 

นิยาม/ค าอธิบาย  :  
กำรใช้ประโยชน์จำกอุทยำนกำรเรียนรู้สิ รินธรเพื่ อสร้ำงควำมตระหนักและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำรผสมผสำนวัฒนธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิทยำศำสตร์ เทค โนโลยี และ
นวัตกรรมได้อย่ำงลงตัว  

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  :  
 จ ำนวนคนท่ีเข้ำเยี่ยมชมอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร ในปีงบประมำณนั้น 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 
 จ ำนวนคนท่ีเข้ำเยี่ยมชมอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร ในปีงบประมำณนั้น 

ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  เทคโนธำน ี

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :   รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยส์ินและวิสำหกิจ 
2)  เทคโนธำน ี
3) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมำณ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ ์ คะแนน 
จ ำนวนคนผู้เข้ำเยี่ยมชมอุทยำนกำรเรียนรู้สริินธรมำกกว่ำ 130,000 คนต่อปขีึ้นไป 5 
จ ำนวนคนผู้เข้ำเยี่ยมชมอุทยำนกำรเรียนรู้สริินธร 110,000 คนต่อป ี 4 
จ ำนวนคนผู้เข้ำเยี่ยมชมอุทยำนกำรเรียนรู้สริินธร 100,000 คนต่อป ี 3 
จ ำนวนคนผู้เข้ำเยี่ยมชมอุทยำนกำรเรียนรู้สริินธร 90,000 คนต่อป ี 2 
จ ำนวนคนผู้เข้ำเยี่ยมชมอุทยำนกำรเรียนรู้สริินธร 80,000 คนต่อป ี 1 
ข้อมูลพื้นฐำน : - ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนผู้เข้ำเยี่ยมชม 78,867 คน 
    - ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวนผู้เข้ำเยี่ยมชม 124,158 คน 
    - เฉลี่ย 2 ปี จ ำนวน 101,512 คน 
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5. มิติการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสรา้งระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (6 ตัวชี้วัด) (น้ าหนัก 30) 

ตัวชี้วัดที่ 14   ระดับความส าเร็จด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (น้ าหนกั 5) 

ชนิดของตัวชี้วัด  :  กระบวนกำร 

นิยาม/ค าอธิบาย  :  
กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วยกำรด ำเนินกำร 3 Rs; Recruit-Retain-Retire ได้แก่ 1) กำรสรรหำ

คัดเลือก (Recruit) โดยเน้นระบบกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมหลำกหลำย และกำรคัดเลือก
บุคลำกรที่มีคุณสมบัติตรงกับควำมต้องกำรและสอดคล้องกับทิศทำง และนโยบำยของมหำวิทยำลัย 2) กำรธ ำรงรักษำและ
พัฒนำ (Retain) โดยเน้นแผนแม่บทในกำรพัฒนำ วิธีกำรบริหำรบุคลำกร โดยพิจำรณำสมรรถนะ และเส้นทำงอำชีพ 
(Career Path Management) เพื่อธ ำรงรักษำคนดีคนเก่งไว้ในระบบ (Retain the Best) และ 3) กำรพ้นจำกงำน 
(Retire) โดยพัฒนำระบบบริหำรกำรจ้ำงงำน และกำรวำงแผนเกษียณอำยุของ Retired-Workforce รวมถึงกำรวำง
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง โดบพัฒนำระบบ Executive และ Talent Pool เพื่อพัฒนำผู้บริหำรในอนำคต และวำงแผน 
ผู้สืบทอด โดยเฉพำะในต ำแหน่งที่ต้องกำรควำมเช่ียวชำญเฉพำะ 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด : 
1) ระเบียบว่ำด้วยกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลด้ำน 3Rs; Recruit-Retain-Retire ที่ได้รับกำรปรับปรุง 
2) กำรจัดอบรมกฏระเบียบว่ำด้วยกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลด้ำน 3Rs; Recruit-Retain-Retire 
3) ระบบสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร (Recruitment and Selection System) 
4) แผนแม่บทในพัฒนำบุคลำกร (HRD & HRM Master Plan) 
5) แผนบริหำจัดกำรผู้บริหำรในอนำคต และคนที่มคีวำมสำมำรถสูง (Executive/ Talent Management Plan) 

ได้แก่ แผนบริหำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ แผนกำรบ่มเพำะผู้บริหำรในอนำคตทุกระดับบริหำร 
แผนรักษำคนดี-คนเก่ง และแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) 

6) จ ำนวนพนักงำนท่ีเข้ำสู่ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
7) จ ำนวนผู้บริหำรในอนำคตที่ได้รับกำรพัฒนำ 
8) ร้อยละของพนักงำนสำยปฏิบัติกำรฯ ท่ีได้รับกำรพัฒนำตำม competency (EdPEx 7.3-17) 
9) ร้อยละของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรฯ ที่มีต ำแหน่งสูงขึ้น (Career Path) (EdPEx 7.3-19) 
10) ร้อยละของผู้บริหำรที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำร (EdPEx 7.3-16) 
11) ระบบประมิน และพัฒนำสมรรนะด้ำนภำษำต่ำงประเทศและควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนให้กับบุคลำกร 
12) ผลกำรประเมิน performance หลังกำรอบรม (หลักสูตรเกิน 20,000 บำท) (EdPEx 7.3-21) 
13) งบประมำณเฉลี่ยในกำรพัฒนำพนักงำนสำยวิชำกำร (EdPEx 7.5-2) 
14) ผลกำรประเมินทัศนคติ และปัจจัยควำมผูกพันของบุคลำกรในกำรท ำงำนกับองค์กร (EdPEx 7.3-10) 
15) ระบบกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรพนักงำนเมื่อพ้นจำกงำน/หลังเกษียณ (กำรสัมภำษณ์เมื่อพ้นหน่วยงำน  กำร

ย้ำยหน่วยงำน และกำรวำงแผนเกษียณอำยุ) 
16) Turnover ของพนักงำนใหม่ใน 3 ปีแรก (EdPEx 7.3-15) 
17) อัตรำกำรลำออก (EdPEx 7.3-12) 
18) จ ำนวนกำรท ำผิดจริยธรรม จรรยำบรรณของพนักงำน (EdPEx 7.4-17) 
19) จ ำนวนข้อร้องเรียนพนักงำนและลูกจ้ำงที่ประพฤติตนผิดจรรยำบรรณของพนักงำนและลูกจ้ำง (EdPEx 7.4-21) 
20) จ ำนวนขอ้ร้องเรียนด้ำนจรรยำบรรณที่ได้รับกำรแก้ไขแล้ว (EdPEx 7.4-22) 
21) ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรข้อร้องเรียน (EdPEx 7.2-5) 
22) หลักฐำนอื่นที่สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด  

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 
วิเครำะห์เอกสำร กระบวนกำร และผลงำน 

ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ส่วนทรัพยำกรบุคคล 
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การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
2) ส่วนทรัพยำกรบคุคล 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมำณ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 
เกณฑ์กำรประเมิน 
1) มีกำรน ำผลกำรประเมินปีท่ีผ่ำนมำไปปรับปรุงเพื่อกำรพัฒนำ 
2) มีแผนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจดักำรทรัพยำกรบุคคลด้ำน 3Rs; Recruit-Retain-Retire 
3) มีระบบกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมหลำกหลำย ได้บุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนตรงกับควำมต้องกำร

ของมหำวิทยำลัย โดยวิเครำะห์จำก Job Description มีระบบกำรพัฒนำที่ตรงกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ตำมหน้ำที่ (Core and Functional Competency) มีระบบกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรพนักงำนเมื่อพ้นจำกงำน/
หลังเกษียณ (กำรสัมภำษณ์เมื่อพ้นหน่วยงำน  กำรย้ำยหน่วยงำน  กำรวำงแผนเกษียณอำยุ) 

4) มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคนท่ีมีควำมสำมำรถสูง (Talent Management) ได้แก่ กำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ กำรบ่มเพำะผู้บริหำรในอนำคต และกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Successor) ที่ต้องกำรควำม
เช่ียวชำญเฉพำะทำง 

5) มีผลประเมินกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลด้ำน 3Rs; Recruit-Retain-Retire 
6) มีระบบฐำนข้อมูลและมีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรวิเครำะห์เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 
7) มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลด้ำน 3Rs; Recruit-Retain-Retire 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
มีผลกำรด ำเนินกำรครบทุกข้อ 5 
มีผลกำรด ำเนินกำร 6 ข้อแรก 4 
มีผลกำรด ำเนินกำร 5 ข้อแรก 3 
มีผลกำรด ำเนินกำร 4 ข้อแรก 2 
มีผลกำรด ำเนินกำร 3 ข้อแรก 1 
ข้อมูลพื้นฐำน  :  ค่ำเฉลี่ยผลงำนย้อนหลัง 2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561– 2562) ได้คะแนนเท่ำกับ 3 (อ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรติดตำม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ 2562) 

ตัวชี้วัดที่ 15   ระดับความส าเร็จด้านการประเมินและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล (น้ าหนัก 4) 

ชนิดของตัวชี้วัด  :  กระบวนกำร 

นิยาม/ค าอธิบาย  :  
กำรประเมินและส่งเสริมทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Evaluation and Promotion) หมำยถึง  

1) กำรปรับปรุงระบบพิจำรณำควำมดีควำมชอบของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรโดยใช้ระบบ Performance-Based KPIs  
2) กำรพัฒนำระบบกำรวิเครำะห์ภำระงำน (Workload) และระบบแรงจูงใจและกำรให้รำงวัลที่เหมำะสม และ 3) กำร
พัฒนำระบบกำรวัดสมรรถนะรำยบุคคลที่เหมำะสม เพื่อใช้ในกำรประเมินผลงำน พิจำรณำควำมดีควำมชอบ และก ำหนด
เส้นทำงอำชีพ (Career Path) ของบุคลำกร โดยสำมำรถน ำระบบ Matrix Assignment มำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำน
ระบบรวมบริกำรประสำนภำรกิจ  

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด : 
1) ระเบียบว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและส่งเสริมทรัพยำกรบุคคลที่ได้รับกำรปรับปรุง 
2) กำรจัดอบรมกฏระเบียบว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและส่งเสริมทรัพยำกรบุคคล 
3) ระบบพิจำรณำควำมดีควำมชอบของบุคลำกรโดยใช้ระบบ Performance-Based KPIs (Staff Upgrades) 
4) ระบบแรงจูงใจและกำรให้รำงวัลที่เหมำะสม (Incentives & Awards) 
5) ระบบ Matrix Assignment ทีใ่ช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำนระบบ “รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” 
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6) ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรและประสำนภำรกิจระหว่ำงหน่วยงำน (EdPEx 7.3-13) 
7) ร้อยละของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรฯ ที่ได้รับกำรปรับต ำแหน่ง (EdPEx 7.3-20) 
8) งบประมำณเฉลี่ยในกำรพัฒนำพนักงำนสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไป (EdPEx 7.5-3) 
9) หลักฐำนอื่นที่สำมำรถแสดงให้เหน็ว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 
วิเครำะห์เอกสำร กระบวนกำร และผลงำน 

ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :   ส่วนทรัพยำกรบุคคล 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
  2) ส่วนทรัพยำกรบคุคล 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมำณ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
เกณฑ์กำรประเมิน 
1) มีกำรน ำผลกำรประเมินปีท่ีผ่ำนมำไปปรับปรุงเพื่อกำรพัฒนำ 
2) มีแผนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและส่งเสรมิทรัพยำกรบุคคล 
3) ปรับปรุงกฎระเบยีบว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและส่งเสรมิทรัพยำกรบุคคล 
4) มีระบบกำรวิเครำะห์ภำระงำน (Workload) มีระบบพิจำรณำควำมดีควำมชอบของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร

โดยใช้ระบบ Performance-Based KPIs และระบบ Project-Based Management (PBM) มี ระบบ 
กำรสร้ำงแรงจูงใจและกำรให้รำงวัลที่ เหมำะสม ตลอดจนมีระบบ Matrix Assignment ที่ ใช้ได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพผ่ำนระบบ “รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” มีระบบกำรวิเครำะห์ภำระงำน (Workload) ของ
บุคลำกรสำยวิชำกำรในรูปแบบของ Component Design ที่เหมำะสมกับ Ecosystem ของแต่ละศำสตร์ 
มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตลอดจนมีกำรสร้ำงแรงจูงใจ และกำรให้รำงวัลอย่ำงสอดคล้อง 

5) มีผลประเมินกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลในด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและส่งเสริมทรัพยำกรบุคคล 
6) มีระบบฐำนข้อมลูและมีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรวิเครำะห์เพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

และส่งเสรมิทรัพยำกรบุคคล 
7) มีแนวปฏิบัติที่ดดี้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและส่งเสรมิทรัพยำกรบุคคล 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
มีผลกำรด ำเนินกำรครบทุกข้อ 5 
มีผลกำรด ำเนินกำร 6 ข้อแรก 4 
มีผลกำรด ำเนินกำร 5 ข้อแรก 3 
มีผลกำรด ำเนินกำร 4 ข้อแรก 2 
มีผลกำรด ำเนินกำร 3 ข้อแรก 1 
ข้อมูลพื้นฐำน  :  ค่ำเฉลี่ยผลงำนย้อนหลัง 2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2562) ได้คะแนนเท่ำกับ 3 (อ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรติดตำม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ 2562) 

ตัวชี้วัดที่ 16  ระดับความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ (น้ าหนัก 10) 

ชนิดของตัวชี้วัด  :   กระบวนกำร  ผลผลิต  

นิยาม/ค าอธิบาย  :   
กำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งคุณภำพ (Quality Culture) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยกำรวัดระดับควำมส ำเร็จใน  

3 เรื่อง คือ (1) กำรใช้ Project-Based Management (PBM) เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรติดตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำน
เพื่อให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น (2) กำรน ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้ในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ และ (3) กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นมำตรฐำน (Standard Operating 
Procedure (SOP) โดยกระบวนกำรจะเน้นประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนโดยให้ทุกหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
น ำ Project-Based Management (PBM)/ EdPEx / SOP มำวิเครำะห์ปรับให้เป็นฐำนข้อมูลเดียวกันและค ำนวณ

โดยใช้ค่ำถ่วงน้ ำหนักพร้อมกับประเมินผลเป็นภำพรวมใน 5 ระดับ 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 
กำรประเมินผลเป็นภำพรวมโดยให้ค่ำคะแนนเป็น 5 ระดับ 

ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ส่วนแผนงำน  ส่วนส่งเสริมวิชำกำร  ส่วนสำรบรรณและนิติกำร 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยเดือน และรำยไตรมำส  

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์ แผน และงบประมำณ 
  2) รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย 
  3) ส่วนแผนงำน 
  4) ส่วนส่งเสรมิวิชำกำร 
  5) ส่วนสำรบรรณและนติิกำร 
  6) หน่วยตรวจสอบภำยใน 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  : ปีงบประมำณ และปีกำรศึกษำ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ชื่อตัวชี้วัด 
ค่า

น้ าหนัก 
หน่วย
นับ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

A 
การน าระบบ Project-Based Management 
มาใช้ในการบริหาร 

4 ระดับ 1 2 3 4 5 

B แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 

3 ระดับ 1 2 3 4 5 

C การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

3 ระดับ 1 2 3 4 5 

รวม 10       

ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.1 การน าระบบ Project-Based Management มาใช้ในการบริหาร (น้ าหนัก 4) 

ชนิดของตัวชี้วัด  :  กระบวนกำร 

นิยาม/ค าอธิบาย  : 
เมื่อผู้ปฏิบัติงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนและพบว่ำมีผลควำมก้ำวหน้ำของผลงำนและผลกำรใช้

จ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมแผนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 (ปรำกฏสีแดงในโปรแกรม SCURVE) และผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องควรลงไปแก้ไข 
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จลุล่วงตำมแผนที่วำงไว้ ดังนั้นกำรใช้งำน PBM เป็นเครื่องมือในกำร
ติดตำมกำรท ำงำนของแต่ละหน่วยงำน ผู้บริหำรมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องน ำมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด 

ผลกำรด ำเนินงำน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
สีแดง  หมำยถึง    ผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
สเีหลือง หมำยถึง    ผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับร้อยละ 60-90     
สีเขียว   หมำยถึง    ผลกำรด ำเนินงำนมำกกว่ำร้อยละ 90 
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ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละเดือน 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์: 
กำรค ำนวณร้อยละของโครงกำรที่ได้รับกำรแก้ไขในแต่ละเดือน แสดงได้ดังนี ้
Xi คือ ร้อยละจ ำนวนโครงกำรที่ไดร้ับกำรแกไ้ขในแต่ละเดือน 

โดยที่  i คือ เดือนที่โครงกำรได้รับกำรแก้ไข  
i=1, 2, …, 11 คือ เดือนที่ 1, 2, …, 11 ซึ่งโครงกำรไดร้ับกำรแกไ้ข 

xi = 
จ ำนวนโครงกำรที่ได้รบักำรแก้ไขโดยเปลีย่นจำกสแีดงเป็นสเีหลอืงหรือสีเขียว ในเดือนท่ี i

จ ำนวนโครงกำรที่เป็นสีแดงในเดือนที ่i
 × 100 

 
 
กำรสรุปผลร้อยละเฉลี่ยของงำนท่ีได้รับกำรแก้ไขในสิ้นปีงบประมำณ ค ำนวณไดด้ังนี้ 

11

11

1i
i

x

Z


  

(หมำยเหตุ: เดือนแรกยังไมเ่ก็บข้อมูล เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนผลอย่ำงเดียว ต้องรอกำรแกไ้ขในเดือนถัดไป) 

ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งขอ้มูล :  ส่วนแผนงำน 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน :  รำยเดือน 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์ แผน และงบประมำณ 
2) ส่วนแผนงำน 

รอบปกีารเก็บข้อมูล : รำยเดือนและค ำนวณสรุปสิ้นปีงบประมำณ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

Z = 70 ข้ึนไป 5 
Z = 60 4 
Z = 50 3 
Z = 40 2 
Z ≤ 30 1 

ข้อมูลพื้นฐำน : ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนรวมโครงกำรที่ได้รับกำรแก้ไข 11 เดือน (ต.ค. 2560-ก.ย. 2561) เฉลี่ย 41.10% 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวนรวมโครงกำรที่ได้รับกำรแก้ไข 8 เดือน (พ.ย. 2561-มิ.ย. 2562) เฉลี่ย 32.14% หรือ 1.21 คะแนน 

ตัวชี้วัดย่อยที ่16.2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 
(น้ าหนกั 3) 

ชนิดของตัวชี้วัด :   ผลผลิต 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติ

อนุมัติให้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีน ำเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) มำใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพในระดับสถำบัน และระดับส ำนักวิชำ 
และใช้เกณฑ์ AUN-QA ในระดับหลักสูตร ส ำหรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560  

ซึ่งกำรเลือกใช้เกณฑ์ EdPEx มหำวิทยำลัยต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงใน 3 ปีแรก ดังน้ี 
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ปีที ่ การด าเนินงาน 
1 1.1 จัดส่งโครงร่ำงองค์กร พร้อมก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสู่ควำมเปน็เลิศตำมวิสยัทัศน์ของ

มหำวิทยำลยั เพื่อใช้เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพ (goal-based) พร้อมรำยงำนวิธีกำรน ำ
เกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในมหำวิทยำลยัว่ำมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

1.2 จัดท ำแผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำด้วยเกณฑ์ EdPEX  
1.3 จัดส่งข้อมูลพื้นฐำน (common data set เข้ำสูร่ะบบ CHE QA Online) 

2 2.1 จัดส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มหำวิทยำลยัก ำหนดในปีที่ 1 
2.2 จัดส่งข้อมูลพื้นฐำน (common data set เข้ำสูร่ะบบ CHE QA Online) 

3 3.1 จัดส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มหำวิทยำลยัก ำหนดในปีที่ 1 
3.2 จัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองดว้ยเกณฑ์ EdPEx ฉบับสมบรูณ ์
3.3 จัดส่งข้อมูลพื้นฐำน (common data set เข้ำสูร่ะบบ CHE QA Online) 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
1) ล ำดับควำมส ำคัญของแผนพัฒนำเพื่อกำรปรับปรุง (priority for improvement) 
2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (action for improvement) ตำมแผนที่ก ำหนดไว้  

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์: 
1) มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับ

ส ำนักวิชำ และระดับมหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำฯ ท่ีก ำหนดไว้ 
2) มีผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ 
โดยค ำนวณจำกผลกำรด ำเนินตำมแผนพัฒนำเพื่อกำรปรับปรงุที่ก ำหนดไว้แลว้เสร็จในปีกำรศึกษำน้ัน เมื่อเทียบกับ

จ ำนวนแผนที่ก ำหนดไว ้
 

     X = ร้อยละของกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ  

จ ำนวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ ท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ x 100 
                                         จ ำนวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ ท้ังหมด 

 

ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งขอ้มูล :  ส่วนส่งเสริมวิชำกำร   

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  : รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1)   รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำควำมเป็นสำกล 
2)   ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ  

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำฯ เฉลี่ยร้อยละ 70 5 
มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำฯ เฉลี่ยร้อยละ 50 4 
มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำฯ เฉลี่ยร้อยละ 30 3 
มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำฯ เฉลี่ยร้อยละ 20 2 
มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำฯ เฉลี่ยร้อยละ 10 1 
ข้อมูลพืน้ฐำน : ที่มำของเกณฑ์กำรให้คะแนน หรือค่ำคะแนนที่ใช้เป็นค่ำคะแนนกลำง (ของปีที่ผ่ำนมำ หรือค่ำเฉลี่ย 3 ป ีที่ผ่ำนมำ) 
ที่มาของเกณฑ์ : ค่ำคะแนนที่ใช้เป็นค่ำระดับ 1 คะแนน พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำซ่ึงเป็นปีแรกที่

เร่ิมใช้ตัวชี้วัดนี้ และแผนที่แต่ละส ำนักวิชำวำงไว้ บำงแผนตั้งไว้ 1 ปี บำงแผนตั้ งไว้ 2 ปี ดังนั้น จะมีบำงแผนที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรเสร็จภำยใน 1 ปี โดยมีรำยละเอียดแผนที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ดังตำรำงที่ 1  

X = 
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ตำรำงที่ 1 ผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ  
  เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2560  

ส านักวิชา/สถาบัน จ านวนแผน/เรื่อง 
ผลการด าเนินการแล้วเสร็จ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 
1. วิทยำศำสตร์ 5 

มีแผน 
และ 
อยู่ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

- - 0 
2. เทคโนโลยีกำรเกษตร 5 2 3 60 
3. วิศวกรรมศำสตร์ 6 1 1 16.67 
4. พยำบำลศำสตร์ 2 - 1 50 
5. ทันตแพทยศำสตร์ 2 - - 0 
6. สำธำรณสุขศำสตร์ 1 1 1 100 
7. มหำวิทยำลัย 4 - 1 25 

           รวม 25 - 4 7 28 
                                       คิดเป็นร้อยละ - 16 28 - 

ผลการประเมิน 1 1.29 1.51 - 

ทั้งนี้ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคมและส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ ใช้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็เเลิศ หรือ  
EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 โดย  
1) ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม ปีกำรศึกษำ 2558 ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ เสนอจ ำนวน 1 แผน (ก ำหนดรำยงำนในปีที่ 2-3 คือ ปีกำรศึกษำ 2559 และ 

ปีกำรศึกษำ 2560) ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 ได้ด ำเนินครบถ้วนตำมวงรอบ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตำมเกณฑ์ EdPEx 
ปีกำรศึกษำ 2560 และผ่ำนกำรตรวจประเมินจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก เมื่อวันที่ 29 พฤษจิกำยน พ.ศ. 2561 ที่ผ่ำนมำ (มี 1 แผน ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จตำม KPI ที่ก ำหนด คือ รำยงำนกำรประเมินตนเอง) ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2561 นี้ จึงเป็นกำรพิจำรณำเพื่อจัดท ำแผนฯ ใหม่ โดยน ำข้อเสนอแนะ
จำกคณะกรรมกำรผู้ประเมินฯ มำวิเครำะห์ และพิจำรณำจัดควำมส ำคัญเร่งด่วนที่จะต้องด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพของส ำนักวิชำต่อไป 

2) ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2558 ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ เสนอจ ำนวน 6 แผน และได้ด ำเนินครบถ้วน จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง ตำมเกณฑ์ EdPEx ปีกำรศึกษำ 2560 และได้รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอ Feedback Report จำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินส ำหรับปีกำรศึกษำ 2561 อยู่ระหว่ำงจัดท ำและทบทวน
แผนกำรพัฒนำคุณภำพฯ โดยน ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินมำวิเครำะห์และจัดท ำแผนต่อไป  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.3  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) 
(น้ าหนกั 3) 

ชนิดของตัวชี้วัดย่อย : กระบวนกำร 

นิยาม/ค าอธิบาย : 
มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนขึ้น โดยมุ่งหวังให้บุคลำกรของหน่วยงำนสำมำรถสร้ำง

สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงสอดคล้องกับแนวทำงที่หน่วยงำนต้องกำร และเกิดควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพตำมสำยงำนที่
ปฏิบัติหน้ำที่ อีกทั้งคำดหวังว่ำบุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ โดยมีกำรส่งเสริมให้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ที่ เป็นมำตรฐำน (Standard Operating Procedure : SOP)  ซึ่ งเป็นคู่มือส ำคัญที่จะท ำให้บุคลำกรในหน่วยงำนสำมำถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีทิศทำงเดียวกัน  สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้จริง อีกท้ังยังสำมำรถน ำไปประกอบกำรติดตำม
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้อีกด้วย 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด : 
1) กำรจัดอบรมว่ำด้วยกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำน 
2) รำยงำนกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนของแต่ละหน่วยงำน 
3) ฐำนข้อมูลคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำน 
4) รำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
5) ระบบ Online Auditing 
6) หลักฐำนอื่นที่สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : วิเครำะห์เอกสำร กระบวนกำร และผลงำน 
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ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล :   ส่วนสำรบรรณและนิติกำร 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน : รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
2)  หัวหน้ำส่วนสำรบรรณและนิติกำร 
3) หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 

รอบปีการเก็บข้อมูล :  ปีงบประมำณ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
เกณฑ์กำรประเมิน 
1) มีกำรจัดอบรมว่ำด้วยกำรจดัท ำคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนที่เป็นมำตรฐำน 
2) มีกำรรำยงำนกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นมำตรฐำนของแต่ละหน่วยงำน   
3) มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคูม่ือกำรปฏบิัติงำนท่ีเป็นมำตรฐำน  
4) มีกำรน ำคู่มือกำรปฏิบตัิงำนท่ีเป็นมำตรฐำนไปใช้ประโยชน์ในกำรตรวจติดตำมโดยหน่วยตรวจสอบภำยใน 
5) มีกำรจัดท ำระบบ Online Auditing เพื่อกำรตรวจสอบภำยในโดยอ้ำงอิงจำกคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
มีผลกำรด ำเนินกำรครบทุกข้อ   5 
มีผลกำรด ำเนินกำร 4 ข้อแรก   4 
มีผลกำรด ำเนินกำร 3 ข้อแรก   3 
มีผลกำรด ำเนินกำร 2 ข้อแรก   2 
มีผลกำรด ำเนินกำร 1 ข้อแรก   1 
ข้อมูลพื้นฐำน : - ผลงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้คะแนนเท่ำกับ 4 (อ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) 
  - ผลงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมำส 3 ได้คะแนนเท่ำกับ 3 (อ้ำงอิงจำกระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินงำนผลออนไลน์) 

ตัวชี้วัดที่ 17    ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธขิองหน่วยวิสาหกิจ (น้ าหนัก 5) 

ชนิดของตัวชี้วัดย่อย : ผลผลิต 

นิยาม/ค าอธิบาย : 
ผลประกอบกำรสุทธิของวิสำหกิจมหำวิทยำลัย ได้แก่ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัย เทคโนธำนี ฟำร์มมหำวิทยำลัย 

และสุรสัมมนำคำร โดยไม่รวมงบลงทุนและค่ำเสื่อมรำคำ 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด : 
1) งบก ำไรขำดทุนของหน่วยวิสำหกิจทั้ง 4 แห่ง แยกหน่วยงำน 
2) รำยรับจริงและรำยจ่ำยจริงเปรียบเทียบกับประมำณกำร 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ : 
ก ำไร = รำยรับจริง – รำยจ่ำยจริง 

ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล :   ส่วนบริหำรสินทรัพย์ 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน : รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  1)  รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพย์สินและวิสำหกิจ 
2)  ส่วนกำรเงินและบัญชี 
3)  ส่วนบริหำรสินทรัพย์ 

รอบปีการเก็บข้อมูล :  ปีงบประมำณ 



คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 17.1  ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (น้ าหนัก 2) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัย เท่ำทุน 5 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัย ขำดทุน 55 ล้ำนบำท 4 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัย ขำดทุน 110 ล้ำนบำท 3 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัย ขำดทุน 165 ล้ำนบำท 2 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัย ขำดทุน 220 ล้ำนบำท 1 
ข้อมูลพื้นฐำน: ข้อมูลปี 2559 คือ ขำดทุน 125.23 ล้ำนบำท ข้อมูลปี 2560 คือ ขำดทุน 84.95 ล้ำนบำท 

ข้อมูลปี 2561 คือ ขำดทุน 83.88 ล้ำนบำท ข้อมูลปี 2562 คือ ขำดทุน 98.76 ล้ำนบำท (ณ 30 มิ.ย. 2562)  
ข้อมูลเฉลี่ย 4 ปี คือ ขำดทุน 104.75 ล้ำนบำท 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 17.2   ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิของเทคโนธานี (น้ าหนกั 1) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของเทคโนธำนี ก ำไร 80 ล้ำนบำท 5 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของเทคโนธำนี ก ำไร 60 ล้ำนบำท 4 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของเทคโนธำนี ก ำไร 40 ล้ำนบำท 3 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของเทคโนธำนี ก ำไร 20 ล้ำนบำท 2 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของเทคโนธำนี เท่ำทุน 1 
ข้อมูลพื้นฐำน: ข้อมูลปี 2559 คือ ก ำไร 35.23 ล้ำนบำท ข้อมูลปี 2560 คือ ก ำไร 45.11 ล้ำนบำท 

ข้อมูลปี 2561 คือ ก ำไร 40.76 ล้ำนบำท ข้อมูลปี 2562 คือ ก ำไร 71.58 ล้ำนบำท (ณ 30 มิ.ย. 2562) 
ข้อมูลเฉลี่ย 4 ปี คือ ก ำไร 51.38  ล้ำนบำท 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 17.3   ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิของฟาร์มมหาวิทยาลัย (น้ าหนัก 1) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของฟำร์มมหำวิทยำลัย ก ำไร 6 ล้ำนบำท 5 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของฟำร์มมหำวิทยำลัย ก ำไร 5 ล้ำนบำท 4 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของฟำร์มมหำวิทยำลัย ก ำไร 4 ล้ำนบำท 3 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของฟำร์มมหำวิทยำลัย ก ำไร 3 ล้ำนบำท 2 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของฟำร์มมหำวิทยำลัย ก ำไร 2 ล้ำนบำท 1 
ข้อมูลพื้นฐำน: ข้อมูลปี 2559 คือ ก ำไร 2.87 ล้ำนบำท ข้อมูลปี 2560 คือ ก ำไร 8.29 ล้ำนบำท 

ข้อมูลปี 2561 คือ ก ำไร 5.62 ล้ำนบำท ข้อมูลปี 2562 คือ ก ำไร 1.53 ล้ำนบำท (ณ 30 มิ.ย. 2562) 
ข้อมูลเฉลี่ย 4 ปี คือ ก ำไร 4.88  ล้ำนบำท 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 17.4   ก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงานสุทธิของสรุสัมมนาคาร (น้ าหนกั 1) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของสุรสัมมนำคำร มีก ำไร 5 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของสุรสัมมนำคำร เท่ำทุน 4 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของสุรสัมมนำคำร ขำดทุน 1.5 ล้ำนบำท 3 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของสุรสัมมนำคำร ขำดทุน 3.0 ล้ำนบำท 2 
ผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของสุรสัมมนำคำร ขำดทุน 4.5 ล้ำนบำท 1 
ข้อมูลพื้นฐำน: ข้อมูลปี 2559 คือ ขำดทุน 4.73 ล้ำนบำท ข้อมูลปี 2560 คือ ขำดทุน 1.81 ล้ำนบำท 

ข้อมูลปี 2561 คือ ขำดทุน 2.18 ล้ำนบำท ข้อมูลปี 2562 คือ ก ำไร 1.18 ล้ำนบำท (ณ 30 มิ.ย. 2562) 
ข้อมูลเฉลี่ย 4 ปี คือ ขำดทุน  2.01 ล้ำนบำท 
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ตัวชี้วัดที่ 18  การพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่อาศัย (Residential University) (น้ าหนกั 3) 

ชนิดของตัวชี้วัด   :   กระบวนการ 

นิยาม/คําอธิบาย  :  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีได้มีกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็น Residential University โดยกำรปรับปรุงและ

พัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เหมำะสมและเอื้ออ ำนวยให้นักศึกษำใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีควำมสุข รวมทั้ง
เอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปัจจุบันมีจ ำนวนนักศึกษำลงทะเบียนทั้งหมดประมำณ 18 ,000 คน โดยมีอำคำร
เรียนรวม 1 และ 2 เป็นกลุ่มอำคำรหลักที่ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนเกือบทั้งหมดของมหำวิทยำลัย มีอำคำรหอพัก
ส ำหรับนักศึกษำรวม 18 หลัง ท่ีเป็นที่พักอำศัยของนักศึกษำจ ำนวนเกือบ 8,000 คน  

กลุ่มอำคำรเรียนรวม 1 และ 2 และกลุ่มอำคำรหอพักนักศึกษำนี้ได้ก่อสร้ำงมำนำน ปัจจุบันมีสภำพอำคำร 
ทรุดโทรมและสภำพภูมิทัศน์โดยรอบไม่ดี และทำงจักรยำนที่เช่ือมระหว่ำงอำคำรหอพักและอำคำรเรียนรวมยังพัฒนำ  
ไม่สมบูรณ์และที่มีอยู่มีสภำพทรุดโทรม มหำวิทยำลัยจึงมีแผนจะพัฒนำพื้นที่บริเวณกลุ่มอำคำรเรียนรวม กลุ่มอำคำร
หอพัก และทำงจักรยำนเชื่อมเพื่อให้อยู่ในสภำพที่ดีและเข้ำถึงได้ด้วยยำนพำหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนอง
ควำมต้องกำรเดินทำงของประชำกร เพื่อเป็นกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ มีควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และมีกำรสอดส่องดูแลควำมปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด  

ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำ Residential University คือระบบประปำ ที่ต้องมี
ควำมสำมำรถเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำกร กำรขยำยตวัของมหำวิทยำลยั และรองรับสถำนกำรณ์ควำมแห้งแล้ง
จำกควำมผันผวนของฤดูกำลได้ มีควำมมั่นคงและพึ่งพำตัวเองได้ 

ข้อมูลประกอบการคํานวณตัวชี้วัด  :  
1) แผนพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคอย่ำงยั่งยืน 
2) TOR ของระบบ Smart Transit  
3) TOR ของระบบ Smart Security 
4) TOR ของงำนก่อสร้ำงปรับปรุงหอพักนักศึกษำ 
5) TOR ของงำนก่อสร้ำงพัฒนำระบบประปำ 
6) ผลกำรตรวจกำรจ้ำงเหมำบริกำรระบบ Smart Transit 
7) ผลกำรตรวจกำรจ้ำงเหมำบริกำรระบบ Smart Security 
8) ผลกำรตรวจกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงหอพักนักศึกษำ 
9) ผลกำรตรวจกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงพัฒนำระบบประปำ 
10) ผลกำรส ำรวจควำมพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบ Smart Transit, Smart Security, หอพักนักศึกษำ 
11) ก ำลังผลิตน้ ำประปำ   

วิธีการคํานวณ/วิเคราะห ์ : วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ และผลงาน 

ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งขอ้มูล  : ส่วนอาคารสถานท่ี 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  :  รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  1) รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป  
2) ผู้ช่วยอธิการบดีด้านมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
3) ส่วนอาคารสถานท่ี 

รอบปีการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
สำมำรถใช้ระบบ Smart Transit , Smart Security ที่รองรับควำมเป็น Residential 
University และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำกรได้อย่ำงสมบูรณ์ 

5 

เริ่มใช้ระบบ Smart Transit ในระบบขนส่งสำธำรณะของมหำวิทยำลยั และระบบ Smart 
security ในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยของมหำวิทยำลัย  

4 

มีแผนพัฒนำระบบ Smart Transit, Smart Security, Smart Learning  และ Smart 
Living เพื่ อน ำไปสู่ กำรเป็น  Residential University อย่ ำงสมบู รณ์  โดยสำมำรถ
ตอบสนองควำมเป็นมหำวิทยำลัยที่ยั่งยืน และมีควำมเป็นเมืองมหำวิทยำลัยที่สมบูรณ์  

3 

มีผังแม่บท (Master Plan) และแผนพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคอย่ำงยั่งยืน 2 
มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนกำรจัดท ำผังแม่บท (Master Plan) และคณะท ำงำนพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคอย่ำงยั่งยืน 

1 

ข้อมูลพื้นฐำน : ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำให้เป็นมหำวิทยำลัยอยู่อำศัย ได้แก่โครงกำรปรับปรุง
อำคำรเรียนรวม 1 โครงกำรซ่อมแซมหอพักนักศึกษำ จ ำนวน 2 หลัง โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงทำงเดินทำงหลังคำคลุมและ
ทำงจักรยำนเช่ือมระหว่ำงหอพักและอำคำรเรียนรวม โครงกำรปรับปรุงวงเวียนประตู 1 โครงกำรพัฒนำระบบกล้องวงจรปิด
อัจฉริยะด้วย License Plate Recognition 

ตัวชี้วัดที่ 19 จ านวนศิษย์เก่าที่สามารถติดต่อได้ในระบบ SUT Alumni Database (น้ าหนัก 3) 

ชนิดของตัวชี้วัด  : ผลผลติ 

นิยาม/ค าอธิบาย  : 
สถำบันอุดมศึกษำต้องมีกำรส่งเสริมให้ศิษย์เก่ำเป็นอีกหนึ่งพลังส ำคัญในกำรสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ศิษย์เก่ำ คือ นักศึกษำไทยและต่ำงชำติ ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท และระดับปริญญำเอก ที่ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
ระบุสถำนะว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ กำรด ำเนินงำนด้ำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 3 หลักกำรในกำร
ด ำเนินงำน ได้แก่ 1) ให้เกียรติ  2) ให้ข่ำวสำร เชิญเข้ำร่วม 3) เอื้ออำทรสร้ำงควำมผูกพัน โดยมีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล
ศิษย์เก่ำตำมแนวนโยบำย SUT Alumni Database แบบ Self-updating system เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรบันทึกข้อมูล
ศิษย์เก่ำ กำรประชำสัมพันธ์ กำรติดต่อระหว่ำงมหำวิทยำลัยและศิษย์เก่ำ นอกจำกนั้นในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงควำม
ผูกพันระหว่ำงศิษย์เก่ำกับมหำวิทยำลัย ยังเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดส ำคัญถึงควำมก้ำวหน้ำด้ำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย 

ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัด  : 
จ ำนวนศิษย์เก่ำที่สำมำรถติดต่อได้ในระบบ SUT Alumni database ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห ์ : 

จ ำนวนศิษย์เก่ำที่สำมำรถติดต่อได้ (มีกำรยืนยันตัวตนในระบบฐำนข้อมูล) 

ผู้บนัทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล  :  ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  :  รำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  : 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษยเ์ก่ำสมัพันธ์  
2) ผู้ช่วยอธิกำรบดีด้ำนศิษยเ์ก่ำสมัพันธ์ 
3) ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

รอบปกีารเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ 

  



คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 61 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
จ ำนวนศิษย์เก่ำที่สำมำรถติดต่อไดใ้นระบบ SUT Alumni database เท่ำกับ 5,000 คน 5 
จ ำนวนศิษย์เก่ำที่สำมำรถติดต่อไดใ้นระบบ SUT Alumni database เท่ำกับ 4,500 คน 4 
จ ำนวนศิษย์เก่ำที่สำมำรถติดต่อไดใ้นระบบ SUT Alumni database เท่ำกับ 4,000 คน 3 
จ ำนวนศิษย์เก่ำที่สำมำรถติดต่อไดใ้นระบบ SUT Alumni database เทำ่กับ 3,500 คน 2 
จ ำนวนศิษย์เก่ำที่สำมำรถติดต่อไดใ้นระบบ SUT Alumni database เท่ำกับ 3,000 คน 1 

ข้อมูลพื้นฐำน : 1. จ ำนวนศิษย์เก่ำที่เข้ำมำปรับปรุงประวัติส่วนตัวและยืนยันตัวตนในระบบ SUT Alumni database รวมทั้งสิ้น 1,855 คน 
(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2562) 

 2. กำรเปิดใช้งำนระบบในช่วงเริ่มต้น ยังมีพบปัญหำและอุปสรรคในกำรปรับตั้งค่ำต่ำง ๆ เชิงระบบที่เกี่ยวข้องและขำด  
ผู้ช ำนำญงำนในหน่วยงำน ส ำหรับดูแลและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำมมีกำรเสนอแผนขอรับเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ระบบ
และคอมพิวเตอร์ เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นแล้ว 

 3. ระบบมีกำรปรับกำรยืนยันตัวตนให้ผู้ใช้งำนมีควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น และมีกำรเชิญประชุมศิษย์เก่ำที่ท ำงำนในมหำวิทยำลัย
เพื่อร่วมทดลองใช้ และให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นและมีกำรน ำข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
จำกศิษย์เก่ำทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยมำด ำเนินกำรจัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี 2563 แล้ว 
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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 ำเนินงำนเรื่องเชิงนโยบำย 

และผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของ 
   คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
-  ผลกำรด ำเนินงำนของอธกิำรบด ี
-  ผลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบภำยใน   

และกำรบริหำรควำมเส่ียง 
-  กรอบเวลำ 
-  ตัวชีว้ัดกำรประเมิน/กำรประกัน 
   คุณภำพ มทส. 
-  ตวัชี้วัด 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 ำเนินงำนเรื่องเชิงนโยบำย 
และมติคณะกรรมกำรชุดตำ่งๆ  

- ประเด็นกำรด ำเนินงำนของอธกิำรบด ี
- ประเด็นกำรด ำเนินงำนตำมตัวชีว้ัดที ่
- ระบุในแผนปฏบิัติกำร 
- กรอบกำรประเมิน SUT Scorecard 5 มิต ิ
- ข้อมูลกำรตรวจสอบภำยในและกำร

บริหำรควำมเสีย่ง 
ฯลฯ 

ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ประชุมร่วมกับคณะผูบ้ริหำรในกำร
จัดเตรียมข้อมูลตำมแผนและกรอบกำรติดตำมฯ 

 

แก้ไข (ถ้ำมี) 

ข้อมูลจำกหน่วยงำน 
- ผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ

คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
- ผลกำรด ำเนินงำนของอธกิำรบด ี
- ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชีว้ัดในแผน 
- ปฏิบัติกำร 
- ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำร 
- ประเมิน SUT Scorecard 5 มิต ิ
- ผลกำรตรวจสอบภำยในและ 
- กำรบริหำรควำมเส่ียง 

ฯลฯ 

ส่งหนังสือ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 

แก้ไข (ถ้ำมี) 

ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ประชุมเชิงปฏิบัตกิำรกับหน่วยงำน 
 

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมฯ ประชุมหำรือ 
ร่วมกับคณะผู้บริหำรเพื่อสอบทำนร่ำงรำยงำน 

อธิกำรบดี/รองอธิกำรบดี  

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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ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์  

4.1 ความเป็นมา 
ระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนเป็นเครื่องมือและกลไกให้กับสภำมหำวิทยำลัยและ

ผู้บริหำรในลักษณะที่ให้ข้อมูลส่งสัญญำณเตือนล่วงหน้ำหำกพบกรณีที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข  
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ในกำรประชุมนัดพิเศษ/2556 เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2556 ได้ให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่ำ “มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานออนไลน์ที่หน่วยงานสามารถรายงานผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา และระบบสามารถ
ประมวลผลได้ทันที (Real Time) เพื่อที่คณะกรรมการติดตามฯ จักได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ
หน้าที่” ดังนั้น ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยและสถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 
(MIS) จึงได้ร่วมกันพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน หรือระบบ
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนออนไลน์ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยสำมำรถรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนได้ตลอดเวลำ และระบบสำมำรถประมวลผลได้ทันที (Real Time) เพ่ือที่คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนจักได้ใช้เป็นเครื่องมือในกำรท ำหน้ำที่ให้กับสภำมหำวิทยำลัย 

4.2 การเข้าสู่ระบบ  
หน่วยงำนสำมำรถเข้ำสู่ระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนออนไลน์ได้โดยกำรเข้ำไปที่

เว็บไซต์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย http://www.sut.ac.th/ouc/ และคลิกรูปไอคอนระบบติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์                  ดังแสดงในแผนภำพที่  5 หรือไปที่  
http://smart.sut.ac.th/councilHome/login.php 

แผนภาพที ่5 : เว็บไซต์ของส านกังานสภามหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ 4 

คลิกเพือ่เข้ำสู่
ระบบติดตำม 

ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลงำน 

ออนไลน ์

ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ 
 

http://www.sut.ac.th/ouc/%20และ
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จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอกำรเข้ำสู่ระบบ  (Log in)  ดังแสดงในแผนภำพที่ 6 โดยผู้ใช้งำนกรอก
รหัสพนักงำน และรหัสผ่ำน (Password) คือรหัสพนักงำน เพ่ือเข้ำสู่ระบบติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนออนไลน์ 

 
แผนภาพที ่6 : หน้าเข้าสู่ระบบ 

เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้ว จะปรำกฏหน้ำแรกของระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนออนไลน์  
ดังแสดงในแผนภำพที่ 7 โดยเป็นองค์ประกอบในภำพรวมของระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ ผลกำร
ด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ผลกำรตรวจสอบภำยใน และผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบ SUT Scorecard โดยผู้ใช้งำนสำมำรถคลิก
เข้ำบันทึกหรือดูข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละส่วนไดท้ันท ีซึ่งอธิบำยรำยละเอียดของระบบแต่ละส่วนดังนี้ 

 
แผนภาพที ่7 : หน้าแรกของระบบ 
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4.3 การรายงานผลการด าเนินงาน 

เรื่องที ่1 ผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อเสนอแนะ  
ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่ระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อเสนอแนะ โดยคลิกที่กรอบ 

ผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อเสนอแนะ เมื่อคลิกเข้ำสู่เรื่องที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อเสนอแนะ
แล้ว จะปรำกฏหน้ำระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถเลือก
ข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อเสนอแนะในปีต่ำง ๆ ได้โดยคลิกที่เมนู ปีงบประมาณ ... ดังแสดงใน
แผนภำพที่ 8 โดยแถบระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักได้แก่ 1) ส่วนกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำน (ส่วน A 
และส่วน B) และ 2) ส่วนกำรน ำเสนอสรุปผลกำรด ำเนินงำน (ส่วน C)  

 
แผนภาพที่ 8 : หน้าระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อเสนอแนะ 

รำยละเอียดระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อเสนอแนะ อธิบำยได้ดังนี้ 
1) ส่วนกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำน (ส่วน A และส่วน B) 

ขั้นตอนกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อเสนอแนะ มีดังนี ้
1.1) ให้ผู้ใช้คลิกเลือกปีที่ต้องกำรบันทึกข้อมูลที่แถบเมนู ปีงบประมาณ ...  
1.2) ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะได้ทั้งเมนู 

บันทึกรายงานผลตามมติ (ส่วน A) และ รายงานผลตามมติ (ส่วน B) ซึ่งมีรำยละเอียด
ขั้นตอนกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
(1) เมนูบันทึกรำยงำนผลตำมมติ (ส่วน A) ให้ผู้ใช้งำนคลิกที่แถบเมนู ค้นหำ และคลิก

เลือกประเภทกำรประชุม หรือเลื่อนเมำส์เพื่อหำประเด็นที่ต้องกำรกรอกข้อมูล 
(2) เมนูรำยงำนผลตำมมติ (ส่วน B) ให้ผู้ใช้งำนคลิกเลือกประเภทกำรประชุมที่แถบ

เมนูย่อย และผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกค้นหำ (1) ตำมครั้งที่ประชุม (2) ตำมประเภท
วำระ และ (3) ตำมชื่อวำระ ดังแสดงในแผนภำพที่ 9 

A 

B 

C 
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แผนภาพที่ 9 : การเข้าสู่การบันทึกผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อเสนอแนะ 

1.3) เมื่อคลิกเลือกประเภทกำรประชุมตำมแผนภำพที่  9 แล้วจะปรำกฏหน้ำแสดง
รำยละเอียดกำรประชุมประกอบด้วย เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ  และ  
การรายงานผล ซึ่งจ ำแนกให้บันทึกผลตำมไตรมำส โดยให้ผู้ใช้งำนคลิก รายงานผล 
ตำมเรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ที่ต้องกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำน ดังแสดงใน
แผนภำพที ่10  

 
แผนภาพที่ 10 : ตัวอย่างการรายงานผลด าเนินการในเร่ือง/ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ/มติตามไตรมาสที่ต้องการ 

มติในเรื่องเชิงนโยบำย 

มติสภำมหำวทิยำลัย 

มติคณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน 

มติคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 

มติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมนิผลงำน 

มติคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวทิยำลัย 

รำยงำนผล 

ส่วน A 

ส่วน B 

(1) เลือกค้นหาตามคร้ังท่ีประชุม 

(1) เลือกค้นหาตามคร้ังท่ีประชุม 
 

(3) เลือกค้นหาตามชื่อวาระ 



คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 69 

1.4) เมื่อคลิก รำยงำนผลแล้ว จะปรำกฏหน้ำต่ำงรำยงำนผลข้อมูลข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ให้ผู้ใช้งำนคลิก กรอกผลการด าเนินการ หลังจำกนั้นจะปรำกฏกล่องบันทึกผลกำร
ด ำเนินงำนขึ้น โดยให้ผู้ใช้งำนเลือกคะแนนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดโดย 
กำรประเมินตนเองก่อน จำกนั้นจึงบันทึกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบของคะแนนที่
ผู้ใช้เลือก เมื่อกรอกผลกำรด ำเนินงำนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งำนคลิก บันทึกข้อมูล เพ่ือ
บันทึกผลกำรกรอกข้อมูลเข้ำสู่ระบบ ดังแสดงในแผนภำพที ่11 

 

 

แผนภาพที่ 11 : หน้าการกรอกขอ้มูลผลการด าเนินงานตามมติ/ขอ้เสนอแนะ 

กรอกผลกำรด ำเนินกำร 

บันทึกข้อมูล 
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1.5) เมื่อคลิก บันทึกข้อมูล แล้ว จะปรำกฏคะแนนและข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ได้บันทึก
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และปรำกฎชื่อผู้บันทึกข้อมูลพร้อมวันและเวลำที่บันทึกข้อมูล 
ดังแสดงในแผนภำพที่ 12 ทั้งนี้ หำกผู้ใช้งำนต้องกำรแก้ไขข้อมูลสำมำรถคลิก แก้ไขผลการ
ด าเนินการ เพ่ือปรับแก้ข้อมูลได ้ 

 
แผนภาพที่ 12 : ตัวอย่างผลการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อเสนอแนะ 

2) ส่วนกำรน ำเสนอสรุปผลกำรด ำเนินงำน (ส่วน C) 
ขั้นตอนกำรเรียกดูข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมต/ิข้อเสนอแนะ อธิบำยได้ดังต่อไปนี้ 
2.1) เมื่อต้องกำรดูสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อเสนอแนะ ให้ผู้ใช้คลิกเลือกปีที่ต้องกำร

ดูข้อมูลที่แถบเมนู ปีงบประมาณ ... ดังแสดงในแผนภำพที่ 8 
2.2) ให้ผู้ใช้งำนคลิกที่แถบเมนู เรียกดูผลการด าเนินงาน จะปรำกฏเมนูย่อยจำกนั้นให้

ผู้ใช้งำนคลิกที่แถบเมนูย่อย รายงานภาพรวม แล้วจะปรำกฏเมนูย่อยแสดงข้อมูลผล
กำรด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรประจ ำสภำมหำวิทยำลัย
เฉพำะเรื่องที่ผู้ใช้งำนมีสิทธิ์บันทึกข้อมูล จำกนั้นให้ผู้ใช้งำนคลิกเลือกประเภทของ 
กำรประชุมที่ต้องกำรดูข้อมูลซ่ึงผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูล (1) ตำมครั้งที่ประชุม  
(2) ตำมประเภทวำระ และ (3) ตำมชื่อวำระ ดังแสดงในแผนภำพที่ 13  

 

แก้ไขผลกำรด ำเนนิกำร 
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แผนภาพที่ 13 : การเข้าสู่หน้าการน าเสนอผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อเสนอแนะ 

2.3) เมื่อคลิกที่แถบเมนูย่อย ประเภทกำรประชุมแล้ว จะปรำกฏหน้ำแสดงรำยละเอียด 
กำรประชุมประกอบด้วย เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ คะแนนการประเมิน และ  
ผลการด าเนินงาน ซึ่งแสดงจ ำแนกผลกำรด ำเนินงำนตำมไตรมำส ให้ผู้ใช้งำนคลิก  
ไตรมาสที่ … เพ่ือดูผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละไตรมำส ดังแสดงในแผนภำพที่ 14 

 

แผนภาพที่ 14 : หน้าแสดงผลการด าเนินงานตามมต/ิข้อเสนอแนะ 

2.4) นอกจำกนี้ สำมำรถเรียกดูผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น รำยงำนตำมฝ่ำย 
รำยงำนประเภทกำรประชุม และรำยงำนประเภทกำรประชุม (เฉลี่ย) ได้อีกด้วย  

(1) เลือกค้นหาตามคร้ังท่ีประชุม 

(2) เลือกค้นหาตามประเภทวาระ 

(3) เลือกค้นหาตามชื่อวาระ 

เร่ือง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

เร่ือง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 
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เรื่องที ่2 ผลการด าเนินงานของอธิการบดี  

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่ง
อธิกำรบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมี 6 เป้ำหมำย ได้แก่ 

เป้ำหมำยที่ 1 ผลกำรจัดอันดับโดย THE World University Rankings 
เป้ำหมำยที่ 2 กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นสำกลอย่ำงแท้จริง (Real 

Internationalization) 
เป้ำหมำยที่ 3 คุณภำพบัณฑิต (Student Profile) 
เป้ำหมำยที่ 4 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (Management Restructuring) 
เป้ำหมำยที่ 5 ผลส ำเร็จด้ำนกำรปรับรื้อระบบกำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

(Succeed in Human Resource Management and Human Resource 
Development Reengineering) 

เป้ำหมำยที่ 6 กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน (Financial Stability)  

เมื่อคลิกเข้ำสู่เรื่องที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี จะปรำกฏหน้ำแสดงรำยกำรเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำนที่คำดหวัง ดังแสดงในแผนภำพที่ 15 ซึ่งแบ่งออกเป็น 1) ส่วนกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของ
อธิกำรบดี (ส่วน A) และ 2) ส่วนกำรบันทึกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี (ส่วน B) ซึ่งจะปรำกฏ
สัญลักษณ์  ที่คอลัมน์บันทึกข้อมูล โดยจะปรำกฏสัญลักษณ์  เฉพำะเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่
ผู้บันทึกมีสิทธิ์บันทึกข้อมูลเท่ำนั้น  

 
แผนภาพที่ 15 : หน้าแสดงเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวัง 

รำยละเอียดประกอบของกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่คำดหวัง
ในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี อธิบำยได้ดังนี ้

1) ส่วนกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี (ส่วน A) 
เมื่อต้องกำรดูผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดีในแต่ละเป้ำหมำย ให้ผู้ใช้งำนคลิกที่รำยกำร

เป้ำหมำยที่ต้องกำรดู ดังแสดงในแผนภำพที่ 16   

 

A 

รอการประเมิน 

รอการประเมิน 

รอการประเมิน 

B 

รอการประเมิน 

รอการประเมิน 

รอการประเมิน 
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แผนภาพที่ 16 : ตัวอย่างการเลือกแสดงผลการด าเนินงานของอธิการบดี 

จะปรำกฏหน้ำแสดงผลกำรด ำเนินงำนที่ผู้บันทึกข้อมูลได้บันทึกไว้  ดังแสดงในแผนภำพที่ 17 
โดยข้อมูลที่ปรำกฏในหน้ำนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

- เป้ำหมำย    แสดงชื่อเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนอธิกำรบดี 
- ผู้รับผิดชอบข้อมูล แสดงชื่อ-สกุลผู้บันทึกข้อมูล และหัวหน้ำหน่วยงำน 
- กำรบันทึกข้อมูล แสดงข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย ซึ่งจ ำแนกตำมรอบกำร

บันทึกข้อมูล 
- รำยละเอียดเป้ำหมำย แสดงรำยละเอียดของเป้ำหมำย ได้แก่ ล ำดับเป้ำหมำย ชื่อ

เป้ำหมำย เป้ำหมำยในแต่ละปี นิยำม/ค ำอธิบำยเป้ำหมำย เกณฑ์
กำรให้คะแนน ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผล ผู้บันทึกข้อมูล/
แหล่งข้อมูล กำรบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศ ผู้รับผิดชอบกำร
รำยงำนผล และรอบปีกำรเก็บข้อมูล 

 
แผนภาพที่ 17 : ส่วนการน าเสนอผลการด าเนินงานและรายละเอียดเป้าหมายการด าเนินงานของอธิการบดี 

 



คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 74 

 

 

แผนภาพที่ 17 : ส่วนการน าเสนอผลการด าเนินงานและรายละเอียดเป้าหมายการด าเนินงานของอธิการบดี (ต่อ) 
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2) ส่วนกำรบันทึกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี (ส่วน B) 
ขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี อธิบำยได้ดังต่อไปนี้ 
2.1) จำกแผนภำพที่ 15 ให้คลิกสัญลักษณ์  เพ่ือเข้ำสู่กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ

อธิกำรบดี ดังแสดงในแผนภำพที ่18 จะปรำกฏหน้ำกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำน  

 
แผนภาพที ่18 : การเข้าสู่การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.2) เมื่อเข้ำสู่หน้ำกำรบันทึกข้อมูลแล้ว  ผู้บันทึกข้อมูลสำมำรถบันทึกข้อมูลได้ในส่วน 
การบันทึกข้อมูล (ส่วน C) ซึ่งแบ่งกำรบันทึกข้อมูลตำมรอบกำรบันทึกข้อมูลของ
เป้ำหมำยนั้น ๆ (ได้แก่ รำยเดือน หรือรำยไตรมำส) ดังแสดงในแผนภำพที่ 19 และ
บันทึกร้อยละของผลกำรด ำเนินงำน (ส่วน D) ซึ่งผู้บันทึกจะสำมำรถบันทึกข้อมูลได้ใน
ช่องที่เปิดให้บันทึกข้อมูลตำมรอบกำรบันทึกข้อมูลเท่ำนั้น นอกจำกนี้ผู้บันทึกข้อมูลยัง
สำมำรถศึกษำรำยละเอียดของเป้ำหมำยได้ในส่วน รายละเอียดเป้าหมาย ที่อยู่ด้ำนล่ำง
ของหน้ำกำรบันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นรำยละเอียดเช่นเดียวกันกับที่ปรำกฏในหน้ำกำร
น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี (ส่วน A) ที่ได้กล่ำวไปแล้ว  

 
แผนภาพที ่19 : การรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

C 

D 

รอการประเมนิ 

รอการประเมนิ 
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2.3) เมื่อผู้บันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สำมำรถคลิกปิดหน้ำต่ำงบันทึกข้อมูลได้
ทันที โดยไม่ต้องกด save หรือ บันทึก เนื่องจำกระบบจะบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ  

2.4) ผู้บันทึกข้อมูลสำมำรถตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไปแล้วได้ในหน้ำกำรน ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนของอธิกำรบดี (ส่วน A) ตำมข้อ 1) หรือหำกต้องกำรแก้ไขข้อมูลที่กรอกไป
แล้ว ให้ผู้บันทึกข้อมูลด ำเนินกำรตำมข้อ 2.1) – 2.3) อีกครั้ง 

 

เรื่องที ่3 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
เมื่อคลิกเข้ำสู่เรื่องที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จะปรำกฏหน้ำกำรน ำเสนอ

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ตำมผลกำรด ำเนินงำนในระบบ  Project-Based 
Management (PBM) ดังแสดงในแผนภำพที่ 20 โดยกำรน ำเสนอแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนกำร
น ำเสนอคะแนนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (ส่วน A) และ 2) ส่วนกำร
น ำเสนอข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบ Project-Based Management (ส่วน B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนภาพที่ 20 : หน้าระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ส่วน A 

ส่วน B 
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รำยละเอียดกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อธิบำยได้ดังนี้ 
1) ส่วนกำรน ำเสนอคะแนนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  (ส่วน A) 

แสดงคะแนนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบแผนภูมิ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
2) ส่วนกำรน ำเสนอข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบ Project-Based Management (ส่วน B) 

แสดงข้อมูลร้อยละควำมส ำเร็จของงำน/โครงกำร (ร้อยละของผลงำนเมื่อเทียบกับแผนงำน) และร้อยละ
กำรใช้งบประมำณ (ร้อยละของกำรใช้งบประมำณเมื่อเทียบกับแผนเงิน) ในแต่ละเดือน ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถ
เลือกดูค่ำร้อยละควำมส ำเร็จของงำน/โครงกำร และร้อยละกำรใช้งบประมำณในแต่ละเดือนได้โดยเลื่อน
เมำส์ไปที่กรำฟในเดือนที่ต้องกำร ระบบจะแสดงกรอบค่ำร้อยละขึ้นมำ นอกจำกนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกดู
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมยุทธ์ศำสตร์ได้โดยคลิกเลือกที่เมนูเหนือกรำฟ ส ำหรับรำยละเอียด
ควำมส ำเร็จของงำน/โครงกำร และกำรใช้งบประมำณจ ำแนกตำมรำยงำน/โครงกำร ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำดู
ได้ที่ระบบ Project-Based Management ( http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/) 

 
 
เรื่องที ่4 ผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง มทส.   

กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง มทส. แบ่งกำรรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบออกเป็น 5 ด้ำน ได้แก่ (1) กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินบัญชีและงบประมำณ (2) กำรตรวจสอบ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (3) กำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (4) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทำง
คอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ และ (5) กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โดยผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่ระบบกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน โดยคลิกที่กรอบ ผลการตรวจสอบภายใน 
โดยเมื่อคลิกเข้ำสู่เรื่องที่ 4 ผลกำรตรวจสอบภำยในแล้ว จะปรำกฏหน้ำแสดงรำยกำรตรวจสอบภำยใน  
ดังแสดงในแผนภำพที่ 21 ซึ่งแบ่งออกเป็น 1) ส่วนกำรน ำเสนอผลกำรตรวจสอบภำยใน (ส่วน A) และ  
2) ส่วนกำรบันทึกข้อมูลผลกำรตรวจสอบภำยใน (ส่วน B) ซึ่งจะปรำกฏสัญลักษณ์  ที่คอลัมน์บันทึก
ข้อมูล โดยจะปรำกฏสัญลักษณ์  เฉพำะรำยกำรตรวจสอบภำยในที่ผู้ใช้งำนมีสิทธิ์บันทึกข้อมูลเท่ำนั้น  

 
แผนภาพที่ 21 : แสดงรายการตรวจสอบภายใน 

รำยละเอียดของระบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน อธิบำยได้ดังนี ้
1) ส่วนกำรน ำเสนอผลกำรตรวจสอบภำยใน (ส่วน A) 

เมื่อต้องกำรดูผลกำรตรวจสอบภำยในแต่ละด้ำน ให้ผู้ใช้งำนคลิกที่รำยกำรตรวจสอบภำยในที่
ต้องกำรดู ดังแสดงในแผนภำพที่ 22   

A 

B 
ยงัไม่ไดท้ ำกำรประเมิน 

ยงัไม่ไดท้ ำกำรประเมิน 

ยงัไม่ไดท้ ำกำรประเมิน 

ยงัไม่ไดท้ ำกำรประเมิน 

ยงัไม่ไดท้ ำกำรประเมิน 

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/
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แผนภาพที่ 22 : ตัวอย่างการเลือกแสดงผลการตรวจสอบภายใน 

จะปรำกฏหน้ำแสดงผลกำรตรวจสอบภำยในที ่ผู ้บันทึกข้อมูลได้บันทึกไว้ ดังแสดงใน
แผนภำพที่ 23 โดยข้อมูลที่ปรำกฏในหน้ำนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

- รำยกำรตรวจสอบ  แสดงรำยกำรตรวจสอบภำยใน 
- กำรบันทึกข้อมูล แสดงข้อมูลคะแนนผลกำรประเมิน ประเด็นกำรตรวจสอบ/กำร

สอบทำน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบ และผลกำร
ด ำเนินงำนจำกกำรตรวจสอบ ซึ่งจ ำแนกตำมรอบกำรบันทึกข้อมูล 

 
แผนภาพที่ 23 : ส่วนการน าเสนอผลการตรวจสอบภายใน 

2) ส่วนกำรบันทึกข้อมูลผลกำรตรวจสอบภำยใน (ส่วน B) 
ขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน อธิบำยได้ดังต่อไปนี้ 
2.1) กำรเข้ำสู่กำรรำยงำนผลให้คลิกสัญลักษณ์  เพ่ือเข้ำสู่กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน 

ดังแสดงในแผนภำพที่ 24 หลังจำกนั้นจะปรำกฏหน้ำกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำน 
ดังแสดงในแผนภำพที่ 25 และแผนภำพที่ 26 
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แผนภาพที ่24 : การเข้าสู่การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

 
แผนภาพที ่25 : หน้าการบันทึกผลการด าเนินงาน 

 
แผนภาพที่ 26 : ตัวอย่างการเลือกคะแนนผลการประเมิน 

2.2) เมื่อเข้ำสู่หน้ำกำรบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถบันทึกข้อมูลได้ในส่วน ประเด็น
การตรวจสอบ/การสอบทาน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ และผล
การด าเนินงานจากการตรวจสอบ ซึ่งแบ่งกำรบันทึกข้อมูลตำมรอบกำรบันทึกข้อมูล  

2.3) เมื่อผู้บันทึกข้อมูลกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สำมำรถคลิกปิดหน้ำต่ำงบันทึกข้อมูลได้
ทันที โดยไม่ต้องกด save หรือ บันทึก เนื่องจำกระบบจะบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ  

2.4) ผู้บันทึกข้อมูลสำมำรถตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไปแล้วได้ในหน้ำกำรน ำเสนอผลกำร
ตรวจสอบภำยใน (ส่วน A) ตำมข้อ 1) หรือหำกต้องกำรแก้ไขข้อมูลที่กรอกไปแล้ว  
ให้ผู้บันทึกข้อมูลด ำเนินกำรตำมข้อ 2.1) – 2.3) อีกครั้ง 
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เรื่องที่ 5 ผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 
เมื่อคลิกเข้ำสู่เรื่องที่ 5 กำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำน

ของ มทส. (SUT Scorecard) จะปรำกฏหน้ำระบบบันทึกข้อมูลตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์
กำรประเมินผลงำนของ มทส. (SUT Scorecard) ดังแสดงในแผนภำพที่ 27 ซึ่งแบ่งกำรแสดงผลออกเป็น  
3 ส่วน จ ำแนกตำมประเภทของผู้ใช้งำน ได้แก่ 1)  ส่วนของผู้บริหำร (ส่วน A) 2)  ส่วนของหน่วยงำน (ส่วน B)  
และ 3)  ส่วนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (ส่วน C)  

กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนต่ำง ๆ สำมำรถสังเกตได้จำกแถบเมนูในระบบนี้ ซ่ึงแสดงแถบสีที่แตกต่ำงกัน 
โดยมีควำมหมำยดังนี้ 

- แถบเมนูสีชมพู ตัวอย่ำงเช่น    หมำยถึง แถบเมนูนั ้นเป็นส่วนข้อมูลที่
ผู้ใช้งำนมีสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงได ้ 

- แถบเมนูโปร่งใส  ตัวอย่ำงเช่น   หมำยถึง แถบเมนูนั ้นเป็นส่วนข้อมูลที่
ผู้ใช้งำนไม่มีสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงได ้

 
 

 
 

แผนภาพที่ 27 : หน้าระบบ SUT Scorecard 

A 
B 

C 

D 

D 

D 

D 

E 

E 
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รำยละเอียดระบบบันทึกข้อมูล SUT Scorecard เมื่อจ ำแนกตำมส่วนหลักของระบบ สำมำรถจ ำแนก
ได้ 2 ส่วน ได้แก่ 1)  ส่วนกำรน ำเสนอข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม SUT Scorecard (ส่วน D) และ 
2)  ส่วนกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำน (ส่วน E) ดังแสดงในแผนภำพที่ 27 อธิบำยได้ดังนี้ 

1) ส่วนกำรน ำเสนอข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม SUT Scorecard (ส่วน D) 
1.1) ส่วนข้อมูลสรุป 

ผู้ใช้งำนที่มีสิทธิ์เข้ำถึงข้อมูล  :  ผู้ใช้งำนทุกประเภท 
กำรเข้ำดูข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม SUT Scorecard ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิก 

ที่แถบเมนูบริเวณด้ำนข้ำงของหน้ำระบบซึ่งจ ำแนกตำมประเภทผู้ใช้งำน หรือสำมำรถคลิก  
                ซึ่งอยู่บริเวณแถบเมนูหลักด้ำนบนของหน้ำระบบช่องทำงใดก็ได้ ซึ่งเมื่อคลิก ข้อมูลสรุป แล้วจะ
ปรำกฏหน้ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม SUT Scorecard ซึ่งแสดงคะแนนรวมทุกมิติเมื่อถ่วงน้ ำหนักแล้ว 
คะแนนรำยตัวชี้วัดและคะแนนรำยมิติ น้ ำหนักคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดและมิติ รวมทั้งแสดงสถำนะบันทึก
ข้อมูล โดยผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำดูผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละตัวชี้วัดได้ โดยคลิกที่รำยกำรตัวชี้วัดที่ต้องกำรเข้ำดู 
ดังแสดงในแผนภำพที่ 28 

 
แผนภาพที่ 28 : หน้าสรุปผลการด าเนินงานตาม SUT Scorecard 

เมื่อคลิกที่รำยกำรตัวชี้วัด จะปรำกฏหน้ำแสดงรำยละเอียดตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
ชื ่อตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล (จ ำแนกตำมรอบกำรบันทึกข้อมูล) รำยละเอียดผลกำร
ด ำเนินงำน  ผลกำรด ำเนินกำรที่แสดงในรูปแผนภูมิแท่ง และรำยละเอียดตัวชี้วัด ดังแสดงในแผนภำพที่ 29 
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แผนภาพที่ 29 : หน้ารายละเอียดผลการด าเนินงานตาม SUT Scorecard ในแต่ละตัวชี้วัด  
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แผนภาพที่ 29 : หน้ารายละเอียดผลการด าเนินงานตาม SUT Scorecard ในแต่ละตัวชี้วัด (ต่อ) 

1.2) ส่วนข้อมูลสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ผู้ใช้งำนที่มีสิทธิ์เข้ำถึงข้อมูล  :  ผู้บริหำร ได้แก่ รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย 
ผู้บริหำรสำมำรถเข้ำดูข้อมูลสรุปส ำหรับผู้บริหำรได้โดยคลิกเมนู ข้อมูลสรุปส าหรับ

ผู้บริหาร ที่อยู่บริเวณแถบเมนูหลักด้ำนบนของหน้ำระบบ ซึ่งจะแสดงข้อมูลสรุปคะแนนจ ำแนกตำมมิติกำร
ด ำเนินงำน (5 มิติ) โดยผู้บริหำรสำมำรถเลือกดูกำรน ำเสนอได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแผนภูมิใยแมงมุม 
(Spider Chart) แผนภูมิแท่ง (Progress Bar) และแผนภูมิหน้ำปัดวัดค่ำ (Gauge) นอกจำกนี้ระบบยังได้
แสดงข้อมูลสรุปคะแนนจ ำแนกตำมตัวชี้วัดหลัก (19 ตัวชี้วัด)  โดยน ำเสนอเป็นรูปแผนภูมิแท่ง ดังแสดงใน
แผนภำพที ่30 ดังนี้ 

ระบุรำยละเอียดท่ีไดรั้บคะแนนแต่ละระดบั 
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แผนภาพที่ 30 : หน้าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตาม SUT Scorecard ส าหรับผู้บริหาร 

1.3) ส่วนสถิติกำรบันทึกข้อมูลของหน่วยงำนในก ำกับ 
ผู้ใช้งำนที่มีสิทธิ์เข้ำถึงข้อมูล  :  ผู้บริหำร ได้แก่ รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย 
กำรเข้ำดูสถิติกำรบันทึกข้อมูลของหน่วยงำนในก ำกับ ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิก สถิติการ

บันทึกข้อมูลของหน่วยงานในก ากับ ที่อยู่บริเวณแถบเมนูด้ำนข้ำงของหน้ำแรก ดังแสดงในแผนภำพที่ 31 
ซึ่งเมื่อคลิก สถิติการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานในก ากับ แล้วจะปรำกฏหน้ำแสดงสถิติกำรบันทึกข้อมูลใน
แต่ละตัวชี้วัด โดยแสดงจ ำนวนครั้งที่ไม่บันทึกข้อมูลตำมก ำหนด และรอบบันทึกข้อมูล ดังแสดงในแผนภำพที่ 32 
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 แผนภาพที่ 31 : การเข้าสู่ส่วนสถิติการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานในก ากับ  

 
 แผนภาพที่ 32 : หน้าสถิติการบันทึกข้อมูล  

2) ส่วนกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตำม SUT Scorecard (ส่วน E) 
ขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม SUT Scorecard อธิบำยได้ดังต่อไปนี้ 
2.1) ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตำม SUT Scorecard ได้โดยคลิก 

 ที่แถบเมนูบริเวณด้ำนข้ำงของหน้ำระบบซึ่งจ ำแนกตำมประเภทผู้ใช้งำน ซึ่ง
เมื่อคลิก บันทึกข้อมูล แล้วจะปรำกฏหน้ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม SUT Scorecard 
ซึ่งแสดงคะแนนรวมทุกมิติเมื่อถ่วงน้ ำหนักแล้ว คะแนนรำยมิติ น้ ำหนักคะแนนในแต่ละ
มิติ โดยแสดงสถำนะกำรบันทึกข้อมูลเฉพำะและคะแนนเฉพำะรำยกำรตัวชี้วัดที่ผู้ใช้งำนมี
สิทธิ์ในกำรบันทึกข้อมูล 
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2.2) ให้ผู้ใช้งำนเข้ำบันทึกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละตัวชี้วัด โดยคลิกที่  ดังแสดงใน
แผนภำพที่ 33 

 
แผนภาพที่ 33 : การเข้าสู่การบันทึกผลการด าเนินงานตาม SUT Scorecard 

2.3) เมื่อคลิกที่  จะปรำกฏหน้ำบันทึกข้อมูล แสดงรำยละเอียดตัวชี้วัด ประกอบด้วย ชื่อ
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล (จ ำแนกตำมรอบกำรบันทึกข้อมูล ) 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรด ำเนินกำรที่แสดงในรูปแผนภูมิแท่ง และ
รำยละเอียดตัวชี้วัด 

2.4) ผู้บันทึกข้อมูลจะต้องบันทึกข้อมูลใน 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนการบันทึกข้อมูล โดย
ระบบจะเปิดและปิดช่องกำรบันทึกข้อมูลตำมรอบกำรบันทึกข้อมูล  และส่วน
รายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังแสดงในแผนภำพที่ 34 ทั้งนี้ ผ ู้บันทึกข้อมูลจะต้อง
ระบุรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนด้วยเสมอจึงจะถือว่ำกำรรำยงำนผลเสร็จสมบูรณ์  

 
แผนภาพที่ 34 : การรายงานผลการด าเนินงานตาม SUT Scorecard 
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 แผนภาพที่ 34 : การรายงานผลการด าเนินงานตาม SUT Scorecard (ต่อ) 

2.5) เมื่อผู้บันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สำมำรถคลิกปิดหน้ำต่ำงบันทึกข้อมูลได้
ทันที โดยไม่ต้องกด save หรือ บันทึก เนื่องจำกระบบจะบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ  

2.6) ผู้บันทึกข้อมูลสำมำรถตรวจสอบข้อมูลที่กรอกไปแล้วได้ในหน้ำกำรน ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนตำม SUT Scorecard (ส่วน D) ตำมข้อ 1.1) หรือหำกต้องกำรแก้ไขข้อมูลที่
กรอกไปแล้ว ให้ผู้บันทึกข้อมูลด ำเนินกำรตำมข้อ 2.1) – 2.4) อีกครั้ง 
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ภาคผนวก 1 
 

กรอบการติดตามและประเมินผลงานของ มทส. 
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

  



กระบวนการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

วัตถุประสงค์ ดัชนีชี้วัดผลงาน วิธีการติดตามและประเมินผลงาน 
 ข้อมูลประกอบ 

ข้อมูลจากหน่วยงาน การรับฟังความคิดเห็น 

1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามมติของสภา

มหาวิทยาลั ยและคณ ะกรรมการประจ าสภ า
มหาวิทยาลัย 
1.1.1 มติในเรื่องเชิงนโยบาย  
1.1.2 มติในเรื่องอื่น ๆ  
 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามมติของสภา

มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

1.2 การติดตามผลการด าเนินงานของอธิการบดี 
 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของอธิการบดี

ตามที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ตามที่อธิการบดีเสนอและ
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

1) มติของสภาของมหาวิทยาลัยและ
ค ณ ะ ก ร รม ก า รป ร ะ จ า ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

2) ตัวชี้ วัดผลการด า เนินงานของ
อธิการบดีในช่วงการด ารงต าแหน่งที่
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

1) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใน รอบ ครึ่ งแ รก ข อ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  

2) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงในรอบ
ครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด

1) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามมติของคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ

2) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการ
ด าเนินงานของอธิการบดีตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด

 ประชุมรว่มกบัผู้บริหารของมหาวิทยาลยั
 สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ภารกิจแต่ละด้าน

2. การประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบั ติ งานที่ สะท้ อน
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยการประเมินตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยตามผลการด าเนินงานในระบบ 
Project-Based Management (PBM) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ร้อยละจ านวนโครงการสีเขียวเมื่อ
เทียบกับจ านวนโครงการทั้งหมด ตาม
ผลการด าเนินงานในระบบ Project-
Based Management (PBM) 

 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในรอบครึ่งแรก
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

 รายงานผลการด าเนินงานในรอบ
ครึ่ งแรกของปี งบประมาณ 
พ .ศ . 2 5 6 3 ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานในระบบ Project-
Based Management (PBM) 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
 สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามผล
การด าเนินงานในระบบ Project-Based
Management (PBM) 
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 พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก 2 
 

กรอบการติดตามและประเมินผลงานของ มทส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)  



กระบวนการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

วัตถุประสงค์ ดัชนีชี้วัดผลงาน วิธีการติดตามและประเมินผลงาน 
ข้อมูลประกอบ 

ข้อมูลจากหน่วยงาน การรับฟังความคิดเห็น 
1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย

และคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 
1.1.1 มติในเรื่องเชิงนโยบาย 
1.1.2 มตใินเรื่องอื่น ๆ  
 เพื่ อ ติ ดต ามผลการด า เนิ น งาน ต าม มติ ข อ งสภ า

มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

1) มติ ของสภ าของมห าวิ ท ยาลั ย แ ล ะ
คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

1) เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
จริงของมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

1) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามมติของคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ

 ป ระชุ ม ร่ วม กั บ ผู้ บ ริห ารข อ ง 
มหาวิทยาลัย

 สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติภารกิจแต่ละด้าน

1.2 การติดตามผลการด าเนินงานของอธิการบดี 
 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามที่คาดหวัง

ในช่ วงการด ารงต าแหน่ ง 4 ปี  (พ .ศ. 2561 -2564) 
ตามที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย

2) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของอธิการบดี
ในช่วงการด ารงต าแหน่งที่สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

2) เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด

2) รายงานวิธีปฏิบัติและผล
ก า ร ด า เนิ น ง า น ข อ ง
อธิ การบดี ตามตั วชี้ วั ดที่
ก าหนด

1.3 การติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนาร ีจากการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 เพื่อน าผลการด าเนินการตรวจสอบภายในและการ

บริหารความเสี่ยงประมวลร่วมกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

3) ผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายในและ
การบริหารความเสี่ยง (การตรวจสอบด้าน
การเงิน บัญชี การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบการบริหารจั ดการ การ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศ การสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง)

3) เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
จริงตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

3) รายงานวิธีปฏิบัติและผล
การด าเนินงานการตรวจสอบ
ภาย ในและการบริห าร
ความเสี่ยง

2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่สะท้อนความก้าวหน้า
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการ
ประเมินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามผลการ
ด าเนินงานในระบบ Project-Based Management (PBM) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ร้อยละจ านวนโครงการสีเขียวเมื่อเทียบกบั
จ านวนโครงการทั้ งหมด ตามผลการ
ด า เนิ น งาน ใน ระ บ บ  Project-Based
Management (PBM) 

 เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 รายงานผลการด าเนินงาน
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
พ .ศ . 2563 ต าม ผลก าร
ด าเนินงานในระบบ Project-
Based Management (PBM) 

 ป ระชุ ม ร่ วม กั บ ผู้ บ ริห ารข อ ง
มหาวิทยาลัย

 สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
ผลการด าเนินงานในระบบ Project-
Based Management (PBM) 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 
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กระบวนการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ดัชนีชี้วัดผลงาน วิธีการติดตามและประเมินผลงาน 
ข้อมูลประกอบ 

ข้อมูลจากหน่วยงาน การรับฟังความคิดเห็น 
2.2 การประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยประเมินตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

    

2.2.1  มิตกิารสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 เพื่อประเมินประสิทธิผลการสร้างความ

เป็นเลิศทางวิชาการ 

 ตัวชี้วัดในมิติการสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ
เกณฑ์ตามตัวชี้วัด 

 รายงานผลตามตัวชี้ วั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
 สัมภาษณ์และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

2.2.2 มิตกิารเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 
 เพื่ อ ป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก าร เป็ น

มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 

 ตัวชี้วัดในมิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การวิจัย 

 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ
เกณฑ์ตามตัวชี้วัด 

 รายงานผลตามตัวชี้ วั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
 สัมภาษณ์และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

2.2.3 มิติการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เพื่อประเมินประสิทธิผลการสร้างคุณค่า

ต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม   

 ตั ว ชี้ วั ด ใน มิ ติ ก า รส ร้ า ง คุ ณ ค่ าต่ อ
เศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ
เกณฑ์ ตามตัวชี้วัด 

 รายงานผลตามตัวชี้ วั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
 สัมภาษณ์และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

2.2.4 มิติการสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เพื่ อป ระ เมิ นประสิทธิผลการสร้า ง 

ความผูกพั นกับ วัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ตัวชี้วัดในมิติการสร้างความผูกพันกับ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ
เกณฑ์ตามตัวชี้วัด 

 รายงานผลตามตัวชี้ วั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
 สัมภาษณ์และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

2.2.5 มิตกิารบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และ
การสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
 เพื่อประเมินประสิทธิผลการบริหารงาน

ที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบ
นิเวศแห่งคุณภาพ 

 ตัวชี้วัดในมิติการบริหารงานที่น าสมัย 
เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่ง
คุณภาพ 

 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ
เกณฑ์ตามตัวชี้วัด 

 รายงานผลตามตัวชี้ วั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
 สัมภาษณ์และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

ฟ 

 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 
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หน้ำ 7 

ภาคผนวก 3 
 

การติดตามผลการด าเนินงานตามมติของของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย  
(สสม. 1-1 ถึง สสม. 1-7)     



แบบให้ข้อมูล 
การติดตามผลการด าเนินงานตามมติของของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

ปี พ.ศ. ................... 
 

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

เรื่อง/มต/ิข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส ..... ปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 

(ณ วันที่..............................................) 
ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส ..... ปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 

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

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 
คะ

แน
น 

2 ค
ะแ

นน
 

3 ค
ะแ

นน
 

4 ค
ะแ

นน
 

5 ค
ะแ

นน
 

 การประชุมครั้งที่    วันที่            
1 เรื่อง                 
 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  

         
          

       

 มติที่ประชุม 
         
          

       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
หมายเหต ุ :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 

2 คะแนน-มกีารก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรอืผลการด าเนนิงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา  

ไตรมาส... 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สสม. 1-1 ถึง สสม. 1-7 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
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(ตัวอย่าง)  
การติดตามผลการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

ล าดับ 
ที ่

เรื่องเชิงนโยบาย 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 
คะ

แน
น 

2 
คะ

แน
น 

3 
คะ

แน
น 

4 
คะ

แน
น 

5 
คะ

แน
น 

 การประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560        
1 นโยบายการเตรียมความพร้อมในการท างาน (Employability) และ

เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยควรศึกษาและใช้กระบวนการสะท้อนกลับ 
(Reflection Process) พร้อมทั้งติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อด าเนินงานไประยะหนึ่งควรมีการเทียบ
ระดับ (Benchmarking) เพื่อวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 
มติที่ประชุม 
1) เห็นชอบในหลักการการเตรียมความพร้อมในการท างาน 

(E m p lo y a b il it y )  แ ล ะ เป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 

1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ได้รายงานว่า “ในปัจจุบันตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยม ีหน ่วยงานคือโครงการจ ัดตั ้งสถาน
พัฒนาความเป ็นผู ้ประกอบการส าหร ับน ักศ ึกษา 
(SEDA)  ซึ ่ง ร ับ ผ ิด ช อ บ ด ้า น  Entrepreneurship 
โดยตรง ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มี
ความเห็นว่าหากโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา (SEDA) รับผิดชอบ
ศึกษาและใช้กระบวนการสะท้อนกลับ (Reflection 
Process) พร้อมทั้งติดตามผลการด าเน ินงานอย่าง
ต ่อ เนื ่อ ง  และ เท ียบระด ับ  (Benchmarking) ตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย จะเกิด
ประโยชน์โดยตรงในการด าเนินงานของโครงการจัดตั้ง
สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา
ในอนาคต ซึ่งขณะนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์อยู่ในระหว่างประสานงานกับโครงการจัดตั้ง
สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา
เพื ่อ ด า เน ินก ารตามมต ิ/ข ้อ เสนอแนะขอ งสภ า
มหาวิทยาลัย" และได้มีการสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ผล
สะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  
(ไตรมาส 4 สรุปผลการด าเนินงานได้ 4 คะแนน) 

(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
โดยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา) 

     

 
หมายเหต ุ :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 

2 คะแนน-มกีารก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรอืผลการด าเนนิงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา

สสม.1-2 

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

  
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 

หน้ำ 92 

 
 



 

(ตัวอย่าง) 
การติดตามผลการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

ปี พ.ศ. 2559 – 2562 
 

ล าดับ 
ที ่

สภามหาวิทยาลัย 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 
คะ

แน
น 

2 
คะ

แน
น 

3 
คะ

แน
น 

4 
คะ

แน
น 

5 
คะ

แน
น 

 การประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 24 ธันวาคม 2559        
2 ขออนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
(Unit Cost) ของทุกหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
มติที่ประชุม 
1) อนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ 
2) ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการเงินอีก 1 ฉบับ ตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังนี้มหาวิทยาลัยโดย
ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไปน าโดยทีมพัฒนา
ต้นทุนต่อหน่วย และผู้รับผิดชอบของส่วนการเงิน
และบัญชี ได้ด าเนินการประสานติดตามหน่วยงาน
และผู้ เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจในแนวทาง
เดียวกันในข้อมูลที่ต้องการดังนี ้
1) ประชุมเพื่อท าความเข้าใจการเชื่อมโยงระบบ

สารสนเทศบริหารการคลังและระบบต้นทุนต่อ
หน่วย ระหว่างผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการเงินและ
บัญชี ส่วนพัสดุ สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

2) จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรายงานผลการพัฒนา
ระบบต้นทุนต่อหน่วย ให้ผู้ช่วยอธิการบดีด้าน
บริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน  และที่
ปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
ปฏิรูปหน่วยตรวจสอบภายใน ทราบพร้อมรับ
ข้อเสนอแนะโดยทีมผู้พัฒนาระบบ 

3) ประชุมเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง
ของส่วนอาคารสถานที่  ในการน าเข้าข้อมูล
ส าหรับการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อค านวณต้นทุน
หน่ วยงาน ประกอบด้ วย ค่ าไฟฟ้ า  ต้ น ทุ น
น้ าประปา ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน /งานรักษาความ
ปลอดภัย งานภูมิทัศน์ ค่าเก็บขยะ ค่าก าจัดขยะ 
และงานสโตร์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 

(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 
โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 

     

หมายเหต ุ :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 
2 คะแนน-มกีารก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรอืผลการด าเนนิงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา  

สสม. 1-3 

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

  
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 
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(ตัวอย่าง) 
การติดตามผลการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

ปี พ.ศ. 2559 – 2562 
 

ล าดับ 
ที ่

สภามหาวิทยาลัย 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 
คะ

แน
น 

2 
คะ

แน
น 

3 
คะ

แน
น 

4 
คะ

แน
น 
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แน
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  4) จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม Power BI เบื้องต้น 
ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบและน าเข้า
ข้อมูล ในการจัดท าระบบต้นทุนต่อหน่วย 

5) ประสานและติดตามผู้ ที่ ได้ รับมอบหมายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลเข้าระบบให้
ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมตรวจสอบ
ข้ อมู ล ที่ น าเข้ าระบบจากหน่ วยงานต่ าง  ๆ  
(ไฟล์ Json) ให้ถูกต้องและตรงกับยอดค่าใช้จ่าย
ของงบการเงิน 

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบต้นทุนต่อหน่วย ส่วนการเงินและ
บัญชี ได้มีการน าเข้าไฟล์ข้อมูลต้นทุนรวมในภาค
การศึกษาที่ 3/2561 ซึ่งปัจจุบันสามารถแสดง
ข้อมูลต้นทุนรวมของ ปีการศึกษา 2561 ได้ทุกภาค
การศึกษา (จ านวนต้นทุนรวมได้กระทบยอดตรงกัน
กับงบการเงินของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว) โดย
แสดงข้อมูลต้นทุนที่รวมค่าเสื่อมราคา และไม่รวม
ค่าเสื่อมราคา 

(ไตรมาส 4 สรุปผลการด าเนินงานได้ 4 คะแนน) 

(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 
โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 

     

 
หมายเหต ุ :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 

2 คะแนน-มกีารก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรอืผลการด าเนนิงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 
 

สสม. 1-3 

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

  
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 
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(ตัวอย่าง)  
การติดตามผลการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

ปี พ.ศ. 2560 - 2562 
 

ล าดับ 
ที ่

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 
คะ

แน
น 

2 
คะ

แน
น 

3 
คะ

แน
น 

4 
คะ

แน
น 

5 
คะ

แน
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 การประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560          
2 ขออนุมัติแผนการคืนเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัย ของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรวิเคราะห์แนว
ทางการจัดหารายได้ เพื่อหาแนวทางในการช าระหนี้คืนให้แก่
มหาวิทยาลัย โดยน าแผนการคืนเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัย เสนอ
คณะกรรมการบริหารหน่วยวิสาหกิจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
มติที่ประชุม 
มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิจารณา
ทบทวนแผนการคืนเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัย ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
เพื่อพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี อยู่ระหว่างการจัดท า Business Model  โดย
ได้น าข้อมูลปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการจัดท าคาดว่าจะ 
น าเสนอคณะกรรมการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมวันที่ 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 นี้ 
(ไตรมาส 4 สรุปผลการด าเนินงานได้ 3 คะแนน) 

(อธิการบดี  
โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

     

 
หมายเหต ุ :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 

2 คะแนน-มกีารก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรอืผลการด าเนนิงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา  

สสม. 1-4 

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

  
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 

หน้ำ 95 

 
 



(ตัวอย่าง)  
การติดตามผลการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

ปี พ.ศ. 2562 
 

ล าดับที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 
คะ

แน
น 

2 
คะ

แน
น 

3 
คะ

แน
น 

4 
คะ

แน
น 

5 
คะ

แน
น 

 การประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 เมษายน 2562       
1 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจ่ายเงิน

ชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
1) การจัดสวัสดิการการจ่ายเงินชดเชยกรณี ให้ พ้นจากต าแหน่งเพราะครบ

เกษียณอายุถือเป็นนโยบายที่ดี ที่แสดงให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยจนกระทั่งเกษียณอายุ อันเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานและเพื่อให้การด ารงชีวิตของพนักงานได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีหลังการเกษียณอายุต่อไป ซึ่งการจ่ายเงินชดเชยกรณีให้พ้นจากต าแหน่ง
เพราะครบเกษียณอายุ มหาวิทยาลัยจะต้องมีภาระด้านงบประมาณเพิ่มขึ้น 
ตามข้อมูลประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ ดังนั้นจึง
เห็นควรน าเสนอข้อมูลดังกล่าวอันประกอบไปด้วยข้อมูลงบประมาณการ
จ่ายเงินชดเชย ความสามารถในการจ่าย วิธีการบริหารจัดการการจ่ายเงิน
ชดเชย และวิธีการแบ่งจ่ายเงินชดเชยเป็นรายงวด ต่อคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอขออนุมัติระเบียบฯ 
ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชยที่ปรับปรุงใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย 

2) เนื่องจากมหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการจ่ายเงินชดเชยกรณีให้พ้นจาก
ต าแหน่งเพราะครบเกษียณอายุ โดยวิธีการแบ่งจ่ายเป็นรายงวด จึงเห็นควรระบุ
ไว้ในระเบียบฯ ที่ปรับปรุงใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล) 

     

 มติที่ประชุม 
เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ชดเชย พ.ศ. 2547 และมอบให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอข้อมูลงบประมาณการ
จ่ายเงินชดเชย ความสามารถในการจ่าย วิธีการบริหารจัดการการจ่ายเงินชดเชย 
และวิธีการแบ่งจ่ายเงินชดเชยเป็นรายงวด เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินแล้วเสนอขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่า
ด้วยการจ่ายเงินชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยขอให้มีผล
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศระเบียบฯ เป็นต้นไป 

      

 
หมายเหต ุ :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 

2 คะแนน-มกีารก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรอืผลการด าเนนิงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา  

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สสม. 1-5 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

  
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 

หน้ำ 96 

 
 



(ตัวอย่าง)  
การติดตามผลการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

ปี พ.ศ. 2557 - 2562 

ล าดับ
ที ่

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 
คะ

แน
น 

2 ค
ะแ

นน
 

3 ค
ะแ

นน
 

4 ค
ะแ

นน
 

5 ค
ะแ

นน
 

 การประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560        
5 รายงานสรุปการตรวจสอบภายในและการสอบทาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
หน่วยตรวจสอบภายในควรเร่งวิเคราะห์การจัดท าโครงการ
ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ 
มติที่ประชุม 
1) รับทราบรายงานสรุปการตรวจสอบภายในและการสอบ

ทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะต่อไป 

5. มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานยกร่างกรอบการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ โดยหน่วยตรวจสอบ
ภายในได้น าเสนอกรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ออนไลน์ต่อที่ประชุมคณะท างานยกร่างกรอบการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบภายในออนไลน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562  
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
1) ก าหนดปฏิทินพร้อมกับขอบเขตกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ 
2) สร้างความเช้าใจกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นแผนภาพ

ความเชื่อมโยงข้อมูลระบบ  
3) การตรวจสอบภายในออนไลน์ MIS Online Audit 
4) เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการวางแผน 
5) วางแผนการด าเนินการในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็น

ระยะ การด าเนินการต้องเชื่อมโยงกับระบบดังนี้ 
(1) ปี พ.ศ. 2562 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 
(2) ปี พ.ศ. 2563  

- การติดตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
- หน่วยวิสาหกิจ (รายงานการเงิน/การ

จัดซื้อจัดจ้าง/ทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ) 
- ส่วนการเงินและบัญชี /ส่วนพัสดุ / ศูนย์ /  

ส านักวิชา/บริหารการคลัง :รายงานการเงิน/
การจัดซื้อจัดจ้าง/ทะเบียนคุมบัญชีต่าง  ๆ) 

- รายงานการออกใบเสร็จ/รายงานการ
ลงทะเบียน ศูนย์บริการ 

(3) ปี พ.ศ. 2564  
- ต้นทุนต่อหน่วย 
- รายงานผลแผนงาน/โครงการ (PBM) 

(ไตรมาส 4 สรุปผลการด าเนินงานได้ 2 คะแนน) 

(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)      

หมายเหต ุ :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 
2 คะแนน-มกีารก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรอืผลการด าเนนิงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา  

สสม. 1-6 

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

  
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 

หน้ำ 97 

 
 



(ตัวอย่าง)  
การติดตามผลการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

ปี พ.ศ. 2560 - 2561 
 

 
หมายเหต ุ :  เกณฑ์การให้คะแนน :  5 คะแนน-ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถปุระสงค์   4 คะแนน-มีผลงานบางส่วน   3 คะแนน-เริ่มด าเนนิการในกรอบเวลาและวธิีการทีก่ าหนด 

2 คะแนน-มกีารก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวธิีการทีช่ัดเจน   1 คะแนน-รับด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการใดๆ หรอืผลการด าเนนิงานยังไม่คืบหน้าจากปีที่ผ่านมา 

ล าดับ 
ที ่

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1 
คะ

แน
น 

2 ค
ะแ

นน
 

3 ค
ะแ

นน
 

4 ค
ะแ

นน
 

5 ค
ะแ

นน
 

 การประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560        
1 ความคืบหน้าแผนระดมทุนเพื่อร่วมจัดสร้างอาคารศูนย์ความ

เป็นเลิศทางการแพทย์  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอาจจะพิจารณา
จัดท าพระเครื่ององค์เล็ก โดยเน้นเฉพาะทองค าแท้ เนื่องจากมี
คุณค่าในตัว ซึ่งอาจจะท าให้มีผู้สนใจบูชามากขึ้น 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีอยู่ระหว่างการปรึกษากับรองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและบริหารทั่วไป เพื่อศึกษาแนวทางและ
วิธีการในการด าเนินการ เพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อไป 
(ไตรมาส 4 สรุปผลการด าเนินงานได้ 1 คะแนน) 

(อธิการบดี 
โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

     

สสม. 1-7 

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

  
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 

หน้ำ 98 

 



คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 8 

ภาคผนวก 4 
 

เป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
ของรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ  

และแบบให้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สสม. 2-1) 

  



เป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  
ของรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 

หมายเหตุ : ได้รับการอนุมัตจิากสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมือ่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และจากสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2562  

ล าดับ เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐานปี 

พ.ศ. 2560 
ปี พ.ศ. การบันทึก

ข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ 

การรายงานผล 2561 2562 2563 2564 
1 ผลการจัดอันดับโดย THE 

World University Rankings 
 

TOP 601-800 TOP 601-800  
และ 

1. TOP 3 ของ
ประเทศ  

หรือ  
2. TOP 2 ของ
มหาวิทยาลยั

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของ

ประเทศ 

TOP 601-800  
และ 

1. TOP 3 ของ
ประเทศ  

หรือ  
2. TOP 2 ของ
มหาวิทยาลยั

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของ

ประเทศ 

TOP 601-800 (20%) 
และ 

1. TOP 3 ของ
ประเทศ (40%) 

และ 
2. TOP 1 ของ
มหาวิทยาลยั

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของ
ประเทศ (40%) 

TOP 501-600  
และ 

1. TOP 3 ของ
ประเทศ  

หรือ  
2. TOP 1 ของ
มหาวิทยาลยั

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของ

ประเทศ 

รายไตรมาส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
นวัตกรรม และพัฒนา
เทคโนโลย ี

2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นสากลอย่างแท้จริง (Real 
Internationalization) 

ด าเนินการบา้งแล้ว 
แต่ยังไม่บรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนด 

ผลส าเร็จด้าน
คุณภาพการสอน
ของอาจารย์ตาม
มาตรฐานสากล 

ผลส าเร็จด้าน
ความร่วมมือกับ

นานาชาติ  

ผลส าเร็จด้าน
นักศึกษาต่างชาติ 

ผลส าเร็จด้าน
อาจารย์ต่างชาต ิ

รายเดือน รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
ความเป็นสากล 

3 คุณภาพบัณฑิต (Student 
Profile) 
 
 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ผลส าเร็จด้าน
หลักสูตรเพื่อ

เสริมสร้างความเป็น 
ผู้ประกอบการ 

 

ผลส าเร็จด้าน
แบบทดสอบ

สมรรถนะนักศึกษา 

ผลส าเร็จด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 

ผลส าเร็จด้านระบบ
การทดสอบและ
พัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษาใน 
ศตวรรษที่ 21 

รายไตรมาส รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

4 การปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจัดการ 
(Management 
Restructuring)  
 
 
 
 

เพิ่งเริ่มด าเนินการ น าระบบ PBM มา
ใช้ในการวางแผน 

ติดตาม และรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ประจ า/โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติงาน 

บูรณาการน าระบบ 
PBM เข้ากับระบบ 
MIS (EIS) และใช้
เป็นกลไกในการ

จัดสรรงบประมาณ 
และประเมินผล

การปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาความดี

ความชอบประจ าป ี

น าระบบการจัดการ
สารสนเทศ (EIS) มา
ใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรและ
การวเิคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยเพื่อการ
บริหารจดัการที่มี

ประสิทธิภาพ 
 

มีระบบการจัดการ
สารสนเทศ (EIS) 
แบบ Real-time 
Smart Strategic 
Management 

System 

รายไตรมาส รองอธิการบดีฝา่ย
ยุทธศาสตร์ แผน 
และงบประมาณ 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

  
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 

หน้ำ 99 

 
 



เป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  
ของรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 

ล าดับ เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐานปี 

พ.ศ. 2560 
ปี พ.ศ. การบันทึก

ข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ 

การรายงานผล 2561 2562 2563 2564 
5 ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบ

การจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Succeed in 
Human Resource 
Management and Human 
Resource Development 
Reengineering) 
 

ด าเนินการบา้งแล้ว 
แต่ยังไม่บรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนด 

ผลส าเร็จด้านการ
ปรับรื้อระบบการ
จัดการทรัพยากร

บุคคล (Succeed in 
Human Resource 

Management 
Reengineering) 

ผลส าเร็จด้านการ
ปรับรื้อระบบการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล (Succeed 

in Human 
Resource 

Development 
Reengineering) 

ผลส าเร็จด้านการ
ประเมินและส่งเสริม

ทรัพยากรบุคคล 
(Human 
Resource 

Evaluation and 
Promotion) 

ผลส าเร็จด้าน
สารสนเทศดจิิทัล
ส าหรับการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
(Succeed in 

Digital Human 
Resource) 

รายไตรมาส รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

6 การสร้างความมั่นคงทางการเงิน 
(Financial Stability) 
 

ข้อมูลปี 2560  
อัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ คือ 

ร้อยละ 13.96 และ 
อัตราค่าใช้จ่าย

ด าเนินการต่อรายได้
จากการจัดการศึกษา
ต่อรายได้สินทรัพย์

และอื่นๆ คือ   
1 : 0.41 : 0.16 

อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์

ร้อยละ 14.06  
และ             

อัตราค่าใช้จ่าย
ด าเนินการต่อรายได้
จากการจัดการศึกษา
ต่อรายได้สินทรัพย์

และอื่นๆ  
1 : 0.45 : 0.17 

อัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย ์

ร้อยละ 14.71  
และ  

อัตราค่าใช้จ่าย
ด าเนินการต่อ

รายได้จากการจัด
การศึกษาต่อรายได้
สินทรัพย์และอื่นๆ  
1: 0.47 : 0.19 

อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์

ร้อยละ 15.68  
และ 

อัตราค่าใช้จ่าย
ด าเนินการต่อรายได้
จากการจัดการศึกษา
ต่อรายได้สินทรัพย์

และอื่นๆ   
1: 0.49 : 0.21 

อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์

ร้อยละ 17.02  
และ 

อัตราค่าใช้จ่าย
ด าเนินการต่อรายได้
จากการจดัการศกึษา
ต่อรายได้สินทรัพย์

และอื่นๆ  
1: 0.51 : 0.23 

รายไตรมาส รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและบริหาร
ทั่วไป 

หมายเหตุ : ได้รับการอนุมัตจิากสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมือ่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และจากสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2562  
 

  

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

  
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 

หน้ำ 100 

 



 

 

สสม. 2-1 
 

แบบให้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในช่วงการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 

 

ล าดับ เป้าหมาย เป้าหมายปทีี่ 3 
(1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) 

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

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี) 

1 ผลการจัดอันดับโดย THE World 
University Rankings 

TOP 601-800 (20%) และ 
1. TOP 3 ของประเทศ (40%) และ 
2. TOP 1 ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของประเทศ (40%) 

(รองอธิการบดี ฝ่ ายวิจั ย  น วัตกรรม  และพัฒ นา
เทคโนโลยี) 

 

2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
อย่างแท้จริง (Real 
Internationalization) 

ผลส าเร็จด้านนักศึกษาต่างชาต ิ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล)  

3 คุณภาพบัณฑิต (Student Profile) ผลส าเร็จด้านทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)  

4 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ 
(Management Restructuring) 

น าระบบการจัดการสารสนเทศ (EIS) มา
ใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรและ
การวเิคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 

(รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ)  

5 ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Succeed in Human Resource 
Management and Human Resource 
Development Reengineering) 

ผลส าเร็จด้านการประเมินและส่งเสริม
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Evaluation and Promotion) 

(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  

6 ก ารส ร้า งคว าม มั่ น ค งท างก าร เงิ น 
(Financial Stability) 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์้อยละ 15.68  
และอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้
จากการจัดการศึกษาต่อรายไดส้ินทรัพย์
และอื่นๆ  1: 0.49 : 0.21 

(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป)  

 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

  
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 

หน้ำ 101 

 



คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 9 

ภาคผนวก 5 
 

แบบให้ข้อมูลประเด็น/หัวข้อเกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัดในการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) (สสม.4-1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 

หน้ำ 102 

 

 

1. มิต ิ:                        

2. ชื่อตัวชี้วัด :                     
                     

3. ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งขอ้มูล :              โทรศัพท์     

4. เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
  
  
  
  
  
  

5. ข้อมูลการด าเนินงาน : 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                        

 
6. วิธีการค านวณ/วิเคราะห์  : 

                       
                       
                       
                       
                        

 
7. คะแนนที่ได้จากการค านวณ/การวิเคราะห์ (เทียบกับเกณฑ์) :             
 

แบบให้ข้อมูลประเด็น/หัวข้อเกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

สสม. 4-1 



คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 

หน้ำ 103 

ตัวอย่าง 

 

1. มิต ิ:      กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร                 

2. ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวช้ีวัดที่ 2    คุณภำพกำรสอนของอำจำรย์           
                     

3. ผู้บันทึกข้อมลู/แหล่งขอ้มูล :    สถำนพัฒนำคณำจำรย ์      โทรศัพท์  4657-61    

4. เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ร้อยละ 8 5 
ร้อยละ 7 4 
ร้อยละ 6 3 
ร้อยละ 5 2 
น้อยกว่ำร้อยละ 4 1 

5. ข้อมูลการด าเนินงาน : 

             ข้อมูล ณ ไตรมำสที่  4/2562  มีอำจำรย์ผู้ ได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำรด้ำนกำรสอนระดับ Associate fellow  
จ ำนวน 19 คน ระดับ Fellow 19 คน ระดับ Senior fellow 14 คน และระดับ Principal Fellow 1 คน รวมจ ำนวนอำจำรย์
ที่ ได้ รับต ำแหน่ งทำงวิชำกำรด้ ำนกำรสอนตั้ งแต่ ระดับ Associate fellow ทั้ งสิ้ น 53 คนจำก 457 คน คิ ดเป็ น 
ร้อยละ 11.59 ของจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด (โดยจ ำนวนข้ำงต้น ไม่นับรวมเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปที่ได้รับกำรรับรอง 
วิทยฐำนะระดับ Associate Fellow จ ำนวน 1 คน) จำกผลกำรด ำเนินกำร 2 ป ีเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อป ี                              
 
6. วิธีการค านวณ/วิเคราะห์  : 
 X = ร้อยละของอำจำรย์ที่ไดร้ับวทิยฐำนะด้ำนกำรสอนจำก UKPSF ตั้งแต่ระดบั Associate fellow ขึ้นไป  
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  - ผลกำรด ำเนินกำร 2 ปี เฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อป ี              
                         
 
7. คะแนนที่ได้จากการค านวณ/การวิเคราะห์ (เทียบกับเกณฑ์) :  ได้คะแนน 3  เมื่อเทียบกับเกณฑ ์   

แบบให้ข้อมูลประเด็น/หัวข้อเกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 
 

X = 
จ ำนวนอำจำรยท์ี่ได้รบัวิทยฐำนะดำ้นกำรสอนระดับ Associate fellow ขึ้นไป

จ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด
×100 

 

X = 
53

457
×100 = 11.59% 

สสม. 4-1 



คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก 6 
 

แบบให้ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง มทส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สสม. 5-1) 

 
 

  



 สสม. 5-1 

แบบให้ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง มทส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................................................... 

ประเด็นการตรวจสอบ/การสอบทาน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะ 
 

ผลการประเมิน 

1. การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี     
วัตถุประสงค์     

     
     
2. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง     
 วัตถุประสงค์     
     
     
3. การตรวจสอบการบริหารจัดการ     
 วัตถุประสงค์     
     
     
4. การตรวจสอบการปฏิบัติงานทาง

คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 
    

 วัตถุประสงค์     
     
     
5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยง 
    

 วัตถุประสงค์     
     
     
หมายเหตุ  :  1 คะแนน  -  หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ    2 คะแนน  -  หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และเริ่มก าหนดแนวทางแก้ไข 

3 คะแนน  -  หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนด 4 คะแนน  -  หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไข ภายในเวลาที่ก าหนด 
5 คะแนน  -  หน่วยงานได้ก าหนดมาตรการที่รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดโดยครบถ้วน 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

  
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 

หน้ำ 104 

 
 



ตัวอย่าง สสม. 5-1 

แบบให้ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง มทส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................................................... 

ประเด็นการตรวจสอบ/การสอบทาน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะ ผลการประเมิน 

1. การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี     
 วัตถุประสงค์ ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

1. ……….………………………………… 
……………………………………………… 
2. ………………………………………… 
สุรสัมมนาคาร 
1. ……….………………………………… 
……………………………………………… 
2. ………………………………………… 
เทคโนธาน ี
1. ……….………………………………… 
……………………………………………… 
2. ………………………………………… 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี
1. ……….………………………………… 
……………………………………………… 
2. ………………………………………… 

ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
1. ……….………………………………… 
……………………………………………… 
2. ………………………………………… 
สุรสัมมนาคาร 
1. ……….………………………………… 
……………………………………………… 
2. ………………………………………… 
เทคโนธาน ี
1. ……….………………………………… 
……………………………………………… 
2. ………………………………………… 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี
1. ……….………………………………… 
……………………………………………… 
2. ………………………………………… 

ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
1. ……….………………………………… 
……………………………………………… 
2. ………………………………………… 
สุรสัมมนาคาร 
1. ……….………………………………… 
……………………………………………… 
2. ………………………………………… 
เทคโนธาน ี
1. ……….………………………………… 
……………………………………………… 
2. ………………………………………… 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
1. ……….………………………………… 
……………………………………………… 
2. ………………………………………… 

 
เพื่อสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของ
การบันทึกบัญชี ระบบควบคุมภายใน 
และการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ 

 

2. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง     
 วัตถุประสงค์     
     
     
หมายเหตุ  :  1 คะแนน  -  หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ    2 คะแนน  -  หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และเริ่มก าหนดแนวทางแก้ไข 

3 คะแนน  -  หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนด 4 คะแนน  -  หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และด าเนินการตามแนวทางแก้ไข ภายในเวลาที่ก าหนด 
5 คะแนน  -  หน่วยงานได้ก าหนดมาตรการที่รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดโดยครบถ้วน 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 
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คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก 7 
 

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 

 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  - 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  

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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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

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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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 ้

  

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 

หน้ำ 109 

  



  - 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 ้

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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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 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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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 ้ 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.) 
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  - 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 

คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (สสม.)  

หน้ำ 12 

ภาคผนวก 8 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
 



คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คู่มือการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ชื่อเอกสาร : คู่มือกำรด ำเนินงำนกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน มหำวิทยำลัย   

เทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยำยน 
พ.ศ.  2563) 

 
ที่ปรึกษา  : รองศำสตรำจำรย์ ดร.กองพล อำรีรักษ์  รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 
คณะผู้จัดท า :  1) นำงนงเยำว์ สุค ำภำ    หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
     2) นำงสำวพรประภำ ดวงกำงเงำะ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 
ปีท่ีพิมพ์  : พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
 
จ านวนที่ผลิต : 90 เล่ม 
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