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หมวด 7 ผลลัพธ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ  
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 

ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
ผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการศึกษา (ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเปน็สากล, ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ, ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลยี, ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสมัพันธ)์  
7.1-1 จ านวนบทความวิจัยตีพมิพ์ใน High Impact 

Factor Publications หรือในฐานข้อมูลสากล 
SCOPUS  

   408 
 

420 - ฝ่ายวิจัยฯ/สถาบันวิจยัฯ 
- ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 

7.1-2 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตร ี
ที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี 
(นับรวมประกอบอาชีพอิสระ ไม่นับเกณฑ์ทหารและอุปสมบท) 

92.83 
(บัณฑิต 
ปี 2557) 

87.98 
(บัณฑิต   

 ปี 2558) 

88.25 
(บัณฑิต   

 ปี 2559) 

- - - ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
- ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ส่วนแผนงาน 

7.1-3 จ านวนเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของ
บัณฑิต 

18,392 
(บัณฑิต 
ปี 2557) 

18,351 
(บัณฑิต   

 ปี 2558) 

18,364 
 (บัณฑิต   
 ปี 2559) 

  - ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
- ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ส่วนแผนงาน 

7.1-4 ร้อยละบณัฑติระดับปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท าใน
ต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน 

     - ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
- ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ส่วนแผนงาน 

7.1-5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับ
ปริญญาตร ี

4.31 
(บัณฑิต 
ปี 2556) 

4.45 
(บัณฑิต   

 ปี 2557) 

4.29 
 (บัณฑิต   
 ปี 2558) 

- - - ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
- ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ส่วนแผนงาน 

7.1-6 ผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 (soft skill) 

     - ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
- ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ส่วนแผนงาน 

7.1-7 ร้อยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาต่อผู้ส าเร็จการศึกษา (ฐานข้อมูล 
TCI Tier 1 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโทต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา, ISI  Q1 ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเอกต่อผู้ส าเร็จการศึกษา) 

โท 
 51.96 

(TCI 1 ข้ึนไป) 
เอก 

82.38 
(TCI 1 ข้ึนไป) 

โท 
 59.18 

(TCI 1 ข้ึนไป) 
เอก 

96.14 
(TCI 1 ข้ึนไป) 

โท 
 50.43 

(TCI 1 ข้ึนไป) 
เอก 

223.64 
(TCI 1 ข้ึนไป) 

  - ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
- ฝ่ายวิจัยฯ/สถาบันวิจัยและ 
  พัฒนา 
 

7.1-8 จ านวนรางวัลนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านต่าง ๆ 
ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 

     - ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
- ฝ่ายกิจการ นศ./ 

ส่วนกิจการนักศึกษา, 
สถานกีฬาและสุขภาพ 

7.1-9 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพปีแรก       ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 

ปรับข้อมูลล่าสดุ ณ วันที่ 29 เม.ย. 2562 

เอกสารประกอบวาระการประชุม วาระท่ี 3.1 เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารหมายเลข 2 
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7.1-10 จ านวน Innovation และ Startup  
 

     - ฝ่ายวิจัยฯ/SEDA 
- ฝ่ายทรัพย์สิน/เทคโนธาน ี

ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัย (ฝ่ายวิจยั นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี)  
7.1-11 การเพิ่มขึ้นของจ านวนการอ้างอิง (Citation) 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS 
26.24 10.89 22.71 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20 
ฝ่ายวิจัยฯ/สถาบันวิจัยฯ 

7.1-12 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานขอ้มูลสากล 
SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

0.78 0.81 0.83 0.90 
เรื่อง/คน 

0.90 
เรื่อง/คน 

ฝ่ายวิจัยฯ/สถาบันวิจัยฯ 

7.1-13 ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถแก้ปัญหาของ
ประเทศและปญัหาของพื้นที่ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

   10 เรื่อง/ป ี  - ฝ่ายวิจัยฯ/สถาบันวิจัยฯ 
- ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 

 

ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริการวิชาการ (ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี, ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ) 
7.1-14 รายได้ด้านการบริการวิชาการในลกัษณะการ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
     Scorecard 

ฝ่ายทรัพยส์ินฯ/ 
เทคโนธาน ี

7.1-15 จ านวนการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

   30 44 Scorecard 
- ฝ่ายทรัพย์สินฯ/เทคโนธานี 
- ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 

7.1-16 สัดส่วนของอาจารย์ที่มผีลงานตีพมิพ์ใน
ฐานข้อมูลสากล 

     - ฝ่ายวิจัยฯ/สถาบันวิจัยฯ 
- ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 

7.1-17 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อความรู้ท้องถิ่น 

   จ านวนผลงานการ

น าวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการ

จัดการความรู้

ท้องถิ่น 5 ผลงาน 

≥ 5 ผลงาน ฝ่ายทรัพยส์ินฯ/ 
เทคโนธาน ี

ผลสัมฤทธิ์ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายกิจการนกัศึกษาและศิษย์เก่าสมัพันธ์, ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี, 
ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ) 
7.1-18 การสร้างความตระหนักและท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   จ านวนคนผู้เข้า 

เย่ียมชมอุทยานการ

เรียนรู้สริินธร 

25,000 คน ต่อปี 

≥ 25,000 คน
ต่อป ี

ฝ่ายทรัพยส์ินฯ/ 
เทคโนธาน ี

7.1-19 จ านวนกิจกรรมสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรม
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

   24 18 - ฝ่ายทรัพยส์ินฯ/ 
เทคโนธาน ี

- ฝ่ายกิจการ นศ./ 
ส่วนกิจการนักศึกษา, 
สถานกีฬาและสุขภาพ 
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ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริการด้านสุขภาพ (ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป, รพ. มทส./สวพ.) 
7.1-20 จ านวนรับการส่งต่อ (Refer in)       รพ. มทส./ 

ส านักวิชาแพทยศาสตร ์
7.1-21 หน่วยงานท่ีร่วมมือในการรับบริการสุขภาพด้าน

ส่งเสริมคณุภาพ 
     รพ. มทส./ 

ส านักวิชาแพทยศาสตร ์
7.1-22 เครือข่ายบริการสุขภาพ      รพ. มทส./ 

ส านักวิชาแพทยศาสตร ์
7.1-23 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางการแพทย์      รพ. มทส./ 

ส านักวิชาแพทยศาสตร ์
 
 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
(1) ประสิทธภิาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
กระบวนการด้านการจัดการศึกษา (ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล, ฝ่ายกิจการนักศกึษาและศิษย์เก่าสมัพันธ)์ 
7.1-24 จ านวนหลักสตูรที่เปดิใหม่ที่ตอบสนองความ

ต้องการตลาด หรือ Modular curriculum 
- - - - - 

 
Scorecard 
ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
ปีงบฯ 2562 ได้มี 
การด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
แล้ว 5 หลักสูตร และม ี
หลักสูตรที่พัฒนาแล้วเสร็จ  
และเปิดการเรียนการสอน 3 
หลักสูตร 

7.1-25 ร้อยละของนักศึกษา คณาจารย์ นักเรียน
โรงเรียนสุรวิวัฒน์และบุคลากรทีล่งทะเบียน
เรียนรายวิชาหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสรา้ง
ความเป็นผูป้ระกอบการ 

     Scorecard 
- ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา,  
  ศูนย์บริการการศึกษา, 
  ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
- ฝ่ายวิจัยฯ/SEDA 
- ฝ่ายทรัพย์สินฯ/เทคโนธานี 
 

7.1-26 หลักสตูรได้มาตรฐานสากล      ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
 

7.1-27 จ านวนหลักสตูรนานาชาติ และสามารถให้ 
double degree 

     ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
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ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 

7.1-28 สัดส่วนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ระดับบณัฑติศึกษาเป็นงานวิจัยท่ีพัฒนาความ
เชี่ยวชาญหรือต่อยอดความรู้/เกดิองค์ความรู้
ใหม่ หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกบั  
1. แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ 2. แนวทาง การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
รองรับการพัฒนาประเทศ 3. งานวิจัยที่
สามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายนอกหรือ
ภาคอุตสาหกรรม 

     ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 

7.1-29 จ านวนนักศึกษาท่ีมีคะแนนสอบจบ
ภาษาอังกฤษระดับ B1 ขึ้นไป 
(B1, B2, C1, C2) 

N/A N/A 192 - - 
(ปีการศึกษา 2561  

99 คน) 

Scorecard 
ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา, 
ศูนย์บริการการศึกษา 

7.1-30 ร้อยละรายวิชาที่มีการสอนแบบ Active 
Learning  

     Scorecard 
ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 

7.1-31 จ านวนรายวิชาที่ท า e-Courseware - - - - - 
(ปีงบฯ 2562 
จ านวน 15 
รายวิชา) 

ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา, 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  

7.1-32 จ านวนรายวิชาที่ท า e-Learning - - ร้อยละ 
13.74 

- - 
(ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 15.62) 

ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา, 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  

7.1-33 ร้อยละความส าเรจ็ของแผนพัฒนาหอพัก
นักศึกษา 

     - ฝ่ายกิจการ นศ.ฯ/ 
ส่วนกิจการนักศึกษา 

- ฝ่ายการเงินฯ/ 
ส่วนอาคารสถานท่ี 

7.1-34 ร้อยละความส าเรจ็ของแบบทดสอบทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (soft skill)  

     - ฝ่ายกิจการ นศ.ฯ/ 
ส่วนกิจการนักศึกษา 

- ฝ่ายวิชาการฯ 
7.1-35 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 71.13 77.68 78.97   ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา, 

ศูนย์บริการการศึกษา 
7.1-36 ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาตรงเวลา 41.99 48.46 52.46   ฝ่ายวิชาการฯ/ 

ส านักวิชา,ศูนย์บริการฯ 
7.1-37 อัตราการลาออกของนักศึกษา 

 
     ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์บริการ

การศึกษา 
7.1-38 จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับกองทุนสหกิจศึกษา      ฝ่ายวิชาการฯ/ 

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
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ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
กระบวนการด้านการวิจัย (ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี, ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกจิ) 
7.1-39 นักศึกษาได้ท า individual profiles score      ฝ่ายวิชาการฯ/ 

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

7.1-40 สัดส่วนของโครงการที่ได้รับทุนวิจยั/นวัตกรรม
ต่อจ านวนโครงการที่ขอ (leading indicator) 

     - ฝ่ายวิจัยฯ/สถาบันวิจยัฯ 
- ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 

7.1-41 จ านวนงานวิจัยท่ีเสร็จภายในก าหนดเวลา ต่อ
จ านวนงานวิจัยท้ังหมด (ปีงบประมาณ) 

     - ฝ่ายวิจัยฯ/สถาบันวิจยัฯ 
- ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 

กระบวนการด้านการบริการวิชาการ (ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี, ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล) 
7.1-42 สัดส่วนของโครงการบริการวิชาการที่ไดร้ับ

งบประมาณจากภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ 
(leading indicator) 

     - ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
- ฝ่ายทรัพย์สินฯ/ 
  เทคโนธาน ี

7.1-43 จ านวนห้องปฏิบัติการทีไ่ดร้ับการยกระดับ
หรือเป็นต้นแบบส าหรับนักศึกษาในการสร้าง
นวัตกรรมหรือให้บริการแก่ผู้ประกอบการ 

     - ฝ่ายทรัพย์สินฯ/ 
  เทคโนธาน ี(รวม สววศ.,   
  ศควท.) 
- ฝ่ายวิจัยฯ/SEDA 

กระบวนการด้านการบริการสุขภาพ (ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล, ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ) 
7.1-44 ร้อยละความเชื่อมั่นของผูร้ับบริการ      รพ. มทส./ 

ส านักวชาแพทยศาสตร ์
7.1-45 จ านวนความร่วมมือในการเปดิการเรียนการ

สอนทางคลินิกด้านวิทยาศาสตรส์ขุภาพ และ
อื่น  

     รพ. มทส./ 
ส านักวชาแพทยศาสตร ์
 

7.1-46 จ านวนความร่วมมือในการอบรมระยะสั้นเพื่อ
การเรยีนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และอื่น ๆ  

     รพ. มทส./ 
ส านักวชาแพทยศาสตร ์

7.1-47 คุณภาพการรักษา      รพ. มทส./ 
ส านักวชาแพทยศาสตร ์

7.1-48 อัตราการคงครองเตียง  
 

     รพ. มทส./ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร ์

7.1-49 อัตราการ re-admit ภายใน 28 วัน 
 

     รพ. มทส./ 
ส านักวชาแพทยศาสตร ์

7.1-50 อัตราการ Refer out 
 

     รพ. มทส./ 
ส านักวชาแพทยศาสตร ์

กระบวนการสนับสนนุอื่น ๆ (ทุกฝ่าย) 
7.1-51 ร้อยละของผู้ทีเ่ข้าเรยีนจริงต่อจ านวนรับ 

 
     โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 

7.1-52 ร้อยละของนักเรียนท่ีส าเร็จการศกึษาที่ศึกษา
ต่อด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา 

     โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 
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ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
(2) ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป, ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ) 
7.1-53 สถิติอุบัติเหตุ (OHS) และอุบัตเิหตุทางจราจร 

(Road Accident)  
    0 ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนอาคารฯ 

7.1-54 สถิติการตรวจจบัผูฝ้่าฝืนกฏจราจร     3,000 ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนอาคารฯ 

7.1-55 อัตราการซ้อมรับเหตุฉุกเฉินตามแผน     10 - ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนอาคารฯ 
- รพ. มทส.  

7.1-56 ร้อยละของการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเทียบกับ Maximum ในช่วง 
เวลา peak 

     ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

7.1-57 ร้อยละของช่ัวโมงท่ีระบบอินเทอรเ์น็ตหยดุ
ท างานเทียบกับจ านวนช่ัวโมงท่ีให้บริการ
ทั้งหมด  

     ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

7.1-58 ระยะเวลาในการกู้คืนข้อมูล (Recovery 
Time Objective - RTO) 

     ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

7.1-59 จ านวนอาชญากรรมที่เกิดกับนักศกึษาภายใน
มหาวิทยาลยั 

     - ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนอาคารฯ 

- ฝ่ายกิจการ นศ./ส่วนกิจการ นศ. 

 

 
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล, ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี, 

ฝ่ายกิจการนักศกึษาและศิษย์เก่าสัมพันธ)์ 

ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ  

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
7.1-60 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แลกเปลีย่นไปและมาต่างประเทศ 
(Inbound-Outbound) 

     THE 
ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา, 
ศูนย์กิจการนานาชาต ิ

7.1-61 ร้อยละของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา
แลกเปลีย่นไปและมาต่างประเทศ 
(Inbound-Outbound) 

     THE 
ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา, 
ศูนย์กิจการนานาชาต ิ

7.1-62 จ านวนประเทศท่ีมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนท่ี
มหาวิทยาลยั 

     THE 
ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา, 
ศูนย์กิจการนานาชาต ิ

7.1-63 ร้อยละของสถานประกอบการที่เสนองาน      ฝ่ายวิชาการฯ/ 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
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สหกิจศึกษาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี เทียบกับ
จ านวนสถานประกอบการทั้งหมดที่เสนองาน
ในปีท่ีพิจารณา  

 

ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ  

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
7.1-64 จ านวนนักศึกษา มทส. ท่ีไปปฏิบตัิงานสหกิจ

ศึกษาต่างประเทศ  
(Outbound Inter Co-op) 

18 17 19 19 10 ฝ่ายวิชาการฯ/ 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

7.1-65 จ านวนการเป็นเจ้าภาพ/เจ้าภาพรว่มการ
ประชุมระดับนานาชาต ิ

     ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 

7.1-66 จ านวนความร่วมมือกับนานาชาต ิ      Scorecard 
ฝ่ายวิชาการฯ/ 
ศูนย์กิจการนานาชาต ิ

7.1-67 นักศึกษาต่างชาติที่มาท ากิจกรรมระยะยาว      Scorecard 
ฝ่ายวิชาการฯ/ 
ศูนย์กิจการนานาชาต ิ

 
 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
(1) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลกูค้ากลุม่อื่น (ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล, ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนา   

เทคโนโลยี, ฝ่ายกิจการนกัศึกษาและศิษย์เก่าสมัพันธ)์ 
7.2-1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศกึษาระดับ 

ปรญิญาตรีต่อการบริหารทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน 

3.11 
(จาก

คะแนน

ประเมิน

หลักสูตร) 

2.91 
(จาก

คะแนน

ประเมิน

หลักสูตร) 

   - ฝ่ายวิชาการฯ/ส านกัวิชา,    
  ศูนย์บริการฯ, ศูนย์คอมฯ, ศูนย ์
  บรรณสารฯ, ศูนย์นวัตกรรม 
- ฝ่ายวิจยัฯ/ศูนย์เครื่องมือฯ 
- ฝ่ายกิจการ นศ./ส่วนกิจการ 
นศ. 

7.2-2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อการบริหารทรัพยากรที่เอื้อ 
ต่อการเรียนการสอน 

โท 2.93 

เอก 2.96 

(จาก 

โท 2.82 

เอก 2.88 

(จาก

คะแนน

   - ฝ่ายกิจการ นศ./ส่วนกิจการ 
นศ. 
- ฝ่ายวิชาการฯ/ส านกัวิชา,    
  ศูนย์บริการฯ, ศูนย์คอมฯ, ศูนย ์
  บรรณสารฯ, ศูนย์นวัตกรรม 
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คะแนน

ประเมิน

หลักสูตร)  

ประเมิน

หลักสูตร) 

 

ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
7.2-3 ความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ 
     ฝ่ายกิจการ นศ.ฯ/ 

ส่วนกิจการ นศ. 
7.2-4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร

จัดการหลักสตูร 
     ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 

7.2-5 ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน      - ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
- ฝ่ายกิจการ นศ./ 
  ส่วนกิจการ นศ. 

7.2-6 ความพึงพอใจต่อการบริการ STI ของ มทส.      - ฝ่ายทรัพยส์ินฯ/ 
เทคโนธาน ี

- ฝ่ายวิจัยฯ/สถาบันวิจยั 
  และพัฒนา 

(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อื่น (ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล, ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี, 
     ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ)์ 

7.2-7 จ านวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรม      สมาคมศิษย์เก่า/ 
ส่วนกิจการนักศึกษา 

7.2-8 จ านวนเงินท่ีได้รับบริจาคจากศิษยเ์ก่า      สมาคมศิษย์เก่า/ 
ส่วนกิจการนักศึกษา 

7.2-9 ร้อยละของศิษย์เกา่ที่บริจาค      สมาคมศิษย์เก่า/ 
ส่วนกิจการนักศึกษา 

7.2-10 ร้อยละการกลบัมาซื้อซ้ าของผูร้ับบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

     - ฝ่ายทรัพย์สินฯ/ 
  เทคโนธาน ี
- โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 

7.2-11 จ านวนแหล่งทุนวิจัยที่ให้ทุนซ้ า      - ฝ่ายวิจัยฯ/สถาบันวิจยัฯ 
- ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 

7.2-12 ระบบ Alumni database      - ฝ่ายกิจการ นศ.ฯ/ 
  ส่วนกิจการ นศ. 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
(1) ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 
7.3-1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิริญญาเอก

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 1 
83.90 85.40 85.54 85.74 86.58 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 

ส่วนทรัพยากรบคุคล 

7.3-2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 2 

52.98 52.22 51.89 51.13 51.0 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบคุคล 

7.3-3 จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับต าแหน่งวิทยฐานะด้าน 
การสอน ระดับ Associate fellow ขึ้นไป 

     Scorecard 
- ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา,  
  สถานพัฒนาคณาจารย ์
- ฝ่ายทรัพยากรบคุคล/ 
  ส่วนทรัพยากรบุคคล 

7.3-4 จ านวนอาจารยต์่างชาติ + Adjunct Prof. 
(งบประมาณที่ใช้ 3 เดือน) 

     THE 
- ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
- ฝ่ายทรัพยากรบคุคล/ 
  ส่วนทรัพยากรบุคคล 

7.3-5 จ านวนนักวิจัยเตม็เวลา ต่อจ านวนอาจารย ์    25 28 - ฝ่ายวิจัยฯ/สถาบันวิจยัฯ 
- ฝ่ายวิชาการ/ส านักวิชา 

7.3-6 จ านวนผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพ 
(ต ารา ISBN) 

     - ฝ่ายวิจัยฯ/สถาบันวิจยัฯ 
- ฝ่ายวิชาการ/ส านักวิชา 

7.3-7 ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอน (ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารที่
มี Impact Factor) 

     ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 

7.3-8 จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยตอ่จ านวน
อาจารย์ประจ า 

941,930.45 1,171,133.99 953,145.14 850,000 บาท
ต่อคน 

850,000 บาท
ต่อคน 

- ฝ่ายวิจัยฯ/สถาบันวิจยัฯ 
- ฝ่ายวิชาการ/ส านักวิชา 

7.3-9 สัดส่วนอาจารย์ที่ท าการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
 

   จ านวนอาจารยที่
ให้บริการ
วิชาการ/
คณาจารย์

มหาวิทยาลัยฐาน 
= 0.25 

≥ 0.25 - ฝ่ายวิจัยฯ/สถาบันวิจยัฯ 
- ฝ่ายวิชาการ/ส านักวิชา 
- ฝ่ายทรัพย์สินฯ/เทคโนธาน ี
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ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป) 
7.3-10 ระดับความผาสุกพนักงานท่ีวัดโดย 

happinometer 
65.3 N/A 65.9 - 75 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 

ส่วนทรัพยากรบคุคล 

7.3-11 ความพึงพอใจต่อสถานท่ีท างานและความ
ปลอดภัย 

     ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนอาคารฯ 

7.3-12 จ านวนแหล่งพื้นที่การเรียนรู ้      - ฝ่ายวิชาการฯ/ศบส. 
- ฝ่ายกิจการ นศ./ส่วนกิจการ

นักศึกษา 
- ฝ่ายทรัพย์สินฯ/เทคโนธาน ี

(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  
7.3-13 ความพึงพอใจในการให้บริการและประสาน

ภารกิจระหว่างหน่วยงาน 
     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 

ส่วนทรัพยากรบคุคล, 
ส่วนสารบรรณและนิติการ 

7.3-14 ร้อยละของพนักงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ
ของมหาวิทยาลัย 

     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบคุคล 

7.3-15 Turnover ของพนักงานใหม่ใน 3 ปีแรก      ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบคุคล 

(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น า (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 
7.3-16 ร้อยละของผู้บริหารที่ไดร้ับการพฒันาทักษะ

ด้านการบริหาร 
27.14 30.00 30.00 22.79 32.39 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 

ส่วนทรัพยากรบคุคล 

7.3-17 ร้อยละของพนักงานสายปฏิบัติการฯ ท่ีไดร้ับ
การพัฒนาตาม competency  

     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบคุคล 

7.3-18 ร้อยละของพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาตาม competency 

     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบคุคล 

7.3-19 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการฯ ที่มี
ต าแหน่งสูงข้ึน (Career Path) 3  

0.67 0.13 0.13 0.50 1.87 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบคุคล 

7.3-20 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการฯ ที่ไดร้ับ
การปรับต าแหน่ง 

1.21 0.67 2.78 2.41 1.12 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบคุคล 

หมายเหตุ :  1 และ 2 จ านวนอาจารย์ประจ านับรวมบริหารวิชาการ 3 ราย/ไม่นับรวมสายวิชาการ  สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าฯ (โรงเรียนสุรวิวัฒน์) 
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7.3-21 ผลการประเมิน performance หลังการอบรม 
(หลักสูตรเกิน 20,000 บาท)  

     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบคุคล 

 
 
 

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล 
ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560  
(1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น (ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล, ฝ่ายวิจัยนวัตกรรม    
     และพัฒนาเทคโนโลยี, ฝ่ายกิจการนกัศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ) 
7.4-1 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการสื่อสารของ

ผู้บริหาร 
     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 

ส่วนทรัพยากรบคุคล 
7.4-2 ร้อยละการรับรู้และเข้าใจทิศทางการน า

องค์กร 
     ตามเกณฑ์และข้อเสนอจาก คทง. 

- ฝ่ายยุทธศาสตรฯ์/ส่วนแผนงาน  
- ฝ่ายทรัพยากรบคุคล/ 
  ส่วนทรัพยากรบุคคล 

7.4-3 การประเมินการรับรูจ้ากผู้บริหาร บุคลากร 
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

     ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/ 
ส านักงานสภาฯ 

(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการก ากับดูแล (ฝ่ายกจิการสภามหาวิทยาลัย, ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ) 
7.4-4 ร้อยละความเชื่อมั่นของบุคลากรตอ่อธิการบดี      ตามเกณฑ์และข้อเสนอจาก คทง. 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบคุคล 

7.4-5 จ านวนข้อทักท้วงจากส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  

     ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนการเงินฯ 

7.4-6 ร้อยละจ านวนเรื่องที่ได้รับการแก้ไขจากข้อ
ทักท้วงจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

     ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนการเงินฯ 

7.4-7 จ านวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน      หน่วยตรวจสอบภายใน 
7.4-8 ร้อยละจ านวนเรื่องที่ได้รับการแก้ไขจากข้อ

ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน  
     หน่วยตรวจสอบภายใน 

7.4-9 การประเมินสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
สุรนารี ประจ าปี  

93.52 94.68 92.96 - 85.00 ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/ 
ส านักงานสภาฯ 

7.4-10 การวัดผลการด าเนินงานตามหน้าที ่
สภามหาวิทยาลยั ตาม พ.ร.บ. 

     ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/ 
ส านักงานสภาฯ 

หมายเหตุ :  3 จ านวนพนักงานท่ีได้รับต าแหน่งช านาญการนับจากวันท่ีมีค าสั่ง (ไม่นับตามวันท่ียื่นขอ) 
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7.4-11 การประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ประจ าปี
งบประมาณ  

N/A 86.16 92.96 - 70.00 ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/ 
ส านักงานสภาฯ 

7.4-12 จ านวนรางวัลด้านการบรหิารจดัการองค์กร      - ฝ่ายยุทธศาสตรฯ์ 
- ฝ่ายวิชาการฯ 

 

 

 

ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
(3) ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน (ทุกฝ่าย) 
7.4-13 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตาม TQF      ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
7.4-14 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน      ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
7.4-15 หลักสตูรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ      ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา 
7.4-16 ร้อยละการปฏิบตัิตามมาตรฐานดแูลสุขภาพ

พนักงานตามมาตรฐานอาชีวอนามัย 
 

     ตามเกณฑ์และข้อเสนอจาก 
คทง. 
- ฝ่ายทรัพยากรบคุคล/ 
  ส่วนทรัพยากรบุคคล 
- รพ. มทส. 

7.4-17 จ านวนห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับสารเคมีปฏิบตัิการไดร้ับการ
รับรองตามระบบ ISO  

     ตามเกณฑ์และข้อเสนอจาก 
คทง. 
ฝ่ายวิจัยฯ/ศูนย์เครื่องมือฯ 

7.4-18 ร้อยละการท าผดิกฎหมายของ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร ์

     ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

7.4-19 ร้อยละการตรวจสุขภาพพนักงาน      - ฝ่ายทรัพยากรบคุคล/ 
  ส่วนทรัพยากรบุคคล 
- รพ. มทส. 

7.4-20 จ านวนการท าผดิจริยธรรม จรรยาบรรณของ
พนักงาน 

     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบคุคล/ 
ส่วนสารบรรณฯ 

7.4-21 ร้อยละการท าผดิ พ.ร.บ. ดา้นสิ่งแวดล้อม/  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในการท างาน 

     - ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนอาคารฯ 
- รพ. มทส. 

7.4-22 ผลการประเมินคณุภาพโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน HA 

     รพ. มทส./ส านักวิชา
แพทยศาสตร ์

(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) 



C:\Users\COM\Desktop\03-PPT-QA-Forum60-30เม.ย.62-new\13--หมวด 7 ผลลัพธ์ EdPEx-เพิ่มผู้รับผิดชอบ+แก้ไขหลัง ปช. 18-1-62 ไม่มีหมายเหตุ-ไม่มีสี 29-4-62.docx                                                                                                                                                                                                  

13/14 

 

7.4-23 จ านวนข้อร้องเรียนผูบ้ริหารที่ประพฤติตนผิด
จรรยาบรรณของผู้บรหิาร 

     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบคุคล/ 
ส่วนสารบรรณฯ 

7.4-24 จ านวนข้อร้องเรียนพนักงานและลกูจ้างที่
ประพฤติตนผิดจรรยาบรรณของพนักงานและ
ลูกจ้าง 

     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบคุคล/ 
ส่วนสารบรรณฯ 

7.4-25 จ านวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณที่ได้รับ
การแก้ไขแล้ว 

     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบคุคล/ 
ส่วนสารบรรณฯ 

ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
7.4-26 การประเมินผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนารี ประจ าป ี

97.72 97.14 85.00 - 85.00 ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/ 
ส านักงานสภาฯ 

(5) ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน (ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี, ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป,  
    ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ) 
7.4-27 อัตราผลการตรวจคณุภาพน้ าท้ิงผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน 
     - ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนอาคารฯ 

- รพ. มทส. 
7.4-28 ร้อยละขยะที่รไีซเคลิได ้      ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนอาคารฯ 
7.4-29 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น าพลงังานสะอาด 
พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่องรอย
คาร์บอน (Carbon footprint) และการใช้
โฟมภายในมหาวิทยาลยั 

     ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนอาคารฯ 

7.4-30 จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

   จ านวน
หน่วยงาน

ภายนอก 80 
หน่วยงาน 

≥ 80 
หน่วยงาน 

ฝ่ายทรัพยส์ินฯ/ 
เทคโนธาน ี

7.4-31 จ านวนป่าไม้ที่ปลูก (Green University)       

7.4-32 ล าดับของ green university 52 102    ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนอาคารฯ 

 
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกับงบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
(1) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ) 
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7.4-33 ร้อยละความส าเรจ็ของตัวช้ีวัดตามแผน 
ปฏิบัติการ 

     ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ 
ส่วนแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

ล าดับ ตัววัด 

ปีการศึกษา 
(หากข้อมูลเก่ียวข้องกังบประมาณ 

ขอเป็น “ปีงบประมาณ”) 
เป้าหมาย 

2560 
เป้าหมาย 

2561 
หมายเหตุ 

2558 2559 2560 
(1) ผลลัพธข์องการด าเนินงานดา้นงบประมาณและการเงิน (ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ, ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนา 
     เทคโนโลยี, ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป, ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ) 
7.5-1 ร้อยละงบประมาณเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลยัต่องบประมาณทั้งหมด 
     ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ 

ส่วนแผนงาน 

7.5-2 งบประมาณเฉลี่ยในการพัฒนาพนักงานสาย
วิชาการ  

40,392.67 41,396.50 36,816.17 36,532.92 33,193.073 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบุคคล 

7.5-3 งบประมาณเฉลี่ยในการพัฒนาพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ส่วนทรัพยากรบุคคล 

7.5-4 รายได้จาก Assess จากการบริการสุขภาพ 
- ROI (Return on investment) 
- ROE (Return equity) 
- ROA (Return on Asset) 

     รพ. มทส./ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร ์

7.5-5 รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย ์       
(2) ผลลัพธข์องการด าเนินการด้านตลาด (ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี, ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป) 
7.5-6 การได้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง      ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา, 

ศูนย์บริการการศึกษา 
7.5-7 จ านวนนักศึกษาแรกเข้าท่ีมีศักยภาพสูง 

 
     ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา, 

ศูนย์บริการการศึกษา 
7.5-8 ร้อยละนักเรียนที่เลือก มทส. เป็นอนัดับหนึ่ง 

(เฉพาะการสอบที่มีการเลือกอันดับเท่านั้น) 
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