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ค าน า 
 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในใหม่ตามตัวบ่งชี้ของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University President of QA; CUPT QA) ซึ่งจะน ามาใช้แทน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปีก ารศึกษา 
2558 เป็นต้นไป ทั้งระดับหลักสูตร ระดับส านักวิชา และระดับสถาบัน ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศ
เป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงานท าการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน และให้ใช้ตัวบ่งชี้ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ตามความเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหน่วยงานสามารถเพ่ิมเติมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้อีก                         
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เพ่ือเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพของหน่วยงาน 

 เทคโนธานีจึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพของเทคโนธานี อันประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ                 
2 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน  ทั้งนี้  ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะท างาน              
ประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี  เมื่อวัน พุธที่  30 มีนาคม 2559 และได้รับความเห็นชอบ               
จากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา 

 เทคโนธานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้  จะเป็นคู่มือสนับสนุน            
ในการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี ปีการศึกษา 2558 ได้ตามแนวทาง          
ที่มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 

 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย  อาจหาญ) 
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ข้อมูลทั่วไปของเทคโนธาน ี

1. ความเป็นมาของเทคโนธานี 

ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) รัฐบาลได้เน้นความส าคัญต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการปรับบทบาท              
ให้เอ้ืออ านวยต่อการสร้างความสัมพันธ์และร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชนภาครัฐบาลในการพัฒนา
วิทยาการร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีในการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนควรมีการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเฉพาะ 
เช่น ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้วางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัย
ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ และแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง โดยเตรียมการและวางแผน          
การจัดตั้งเทคโนธานี (Technopolis) ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการตั้งมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางการวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม โดยสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างใกล้ชิด 

 เมื่อวันพุธที่ 29  มีนาคม 2538  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดเทคโนธานี (Technopolis) 

2. บทบาทหน้าที่ 
 เทคโนธานี เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการ
วิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินงาน
ตามภารกิจในการบริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ 

3. วิสัยทัศน์  
  เป็นองค์กรชั้นน าในการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนของประเทศ 

4. พันธกิจ มี 3 ประการดังนี้  
1. เป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มการผลิตเพ่ือให้มี
ความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้

ส่วนที่ 1 
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ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิด แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชน
โดยทั่วไป 

2. ประสานงานการปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองอย่างเป็น
รูปธรรม 

3. การให้บริการวิชาการ ให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

5. ค่านิยม  
 ยึดหลักการด าเนินงานให้ลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ดังนี้  

   “SMART TECHNOPOLIS” 
 S: simplification ระบบการท างานที่คล่องตัว  
 M: moral  การท างานที่โปร่งใส มคีุณธรรม จริยธรรม 
 A: attitude การมีทัศนคติที่ดีตอ่องค์กร 
 R: reliability การท างานทีม่ีความน่าเชื่อถือ 
 T: team work การท างานเป็นทีม 

6. สมรรถนะหลัก 
1. มีการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานเฉพาะกิจ 
2. ความสามารถในการสร้างพันธมิตรเพ่ือให้บริการอย่างเป็นระบบ 
3. ความสามารถในการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

7. โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี  

 เทคโนธานี ด าเนินงานภายใต้ก ากับของ “คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี” ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากส านักวิชา และศูนย์ต่างๆ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน
กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อ านวยการเทคโนธานี
เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อ านวยการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าที่วางแผนและ
ก าหนดนโยบายในภาพรวม ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ก าหนด 
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แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามแผนภูมิท่ี 1 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี  
ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน เทคโนธานีได้แบ่งการบริหารงานตามโครงสร้างเป็น 4 ส านักงาน ได้แก่             
ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม และส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ โดยมีลักษณะงานและขอบเขตความรับผิดชอบ
ของแต่ละส านักงาน ดังนี ้

1. ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี   
หลักการและลักษณะงาน : เป็นส านักงานกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการภายในเทคโนธานี แทน

ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ และประสานงานอ านวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงาน            
ได้อย่างสะดวกและคล่องตัว  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับบุคลากรให้มีส่วนร่วม                  
ในกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก แบ่งเป็น            
5 หน่วย ดังนี้ 

(1) หน่วยบริหารงานกลาง (งานเลขานุการ สารบรรณ ทรัพยากรมนุษย์ อาคารสถานที่) 
(2) หน่วยบริการระบบคุณภาพ และสารสนเทศ 
(3) หน่วยการคลังและงบประมาณ   
(4) หน่วยประสานเฉพาะกิจ  
(5) หน่วยประชาสัมพันธ์  

 

คณะกรรมการบริหารเทคโนธาน ี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้อ านวยการเทคโนธานี 

รองผู้อ านวยการเทคโนธานี 
ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม 

ส านักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวตักรรม

ผู้อ านวยการเทคโนธานี 

ส านักงานบริการวชิาการ
และโครงการพเิศษ 
การเรยีนรู้สิรินธร 

ส านักงานผู้อ านวยการ        
เทคโนธานี 

ส านักงานอุทยาน             
การเรยีนรู้สิรินธร 

รองผู้อ านวยการเทคโนธานี 
ฝ่ายพันธกิจสมัพันธ ์
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2. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร  
หลักการและลักษณะงาน : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นการปฏิบัติตาม
ภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR: University Social Responsibility) โดยถ่ายทอด
ผ่านสื่อการเรียนรู้ แบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยรับผิดชอบหน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ประกอบด้วย 
หน่วยบริการแหล่งเรียนรู้ ห้องไทยศึกษานิทัศน์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ สวนเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา โครงการ อพ.สธ-มทส. และสวนพฤกษศาสตร์ มทส. 

3.  ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  
หลักการและลักษณะงาน : เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่           

ของชุมชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การ
อุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้ค าปรึกษา 
สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนส่ง เสริมการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ              
ทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงน าผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ แบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี้ 

(1) หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ทรัพย์สินทางปัญญา ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

(2) หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม (พัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา) 
(3) หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ (บริการลูกค้า ปฏิบัติการทดสอบ) 

3. ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ   
หลักการและลักษณะงาน : เป็นส านักงานที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการ

แก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือตอบสนอง                 
ต่อความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการท าหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ              
ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม แบ่งเป็น 4 หน่วย ดังนี้ 

(1) หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน (ประสานงานท่ีปรึกษาไทย คลินิกเทคโนโลยี 32อ าเภอ32ดอกเตอร์) 

(2) หน่วยบริการอบรมสัมมนา แปลและล่าม  
(3) หน่วยบริการค่ายเยาวชน  
(4) หน่วยประสานงานโครงการพิเศษ  
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

1. องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยไม่ เหมือนของมหาวิทยาลัยอ่ืน คือ               
เป็นระบบบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนั้น โครงสร้างของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ถือว่า สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด และมีสภาวิชาการท าหน้าที่ดูแลด้านวิชาการ อาศัยโครงสร้าง
ปกติทั้งหมดท าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจ าส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และ
โครงการ ในการบริหารจัดการภายในระดับรองลงมา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                 
ซึ่งท าหน้าที่เสมือนเป็นองค์กรกลางของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กรกลาง                  
ที่ท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพนี้  จะให้มีฐานะเป็นคณะกรรมการประจ าของสภา
มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีกรรมการสภาวิชาการเป็นผู้กลั่นกรองเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา              
ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการจัดองค์กรและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยดังนี้ 

แผนภูมิที่ 2 : องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ 

ส่วนส่งเสริม
วิชาการ 

  

หน่วยงานอื่นๆ 
 

คณะกรรมการประจ า
ศูนย์/สถาบัน  

คณะกรรมการประจ า
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

สภาวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรม 

ส่วนที่ 2 
 
 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี 

 เทคโนธานี ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน จึงมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพเพ่ือท าหน้าที่พัฒนาตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพ ส าหรับใช้
เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพในมิติต่างๆ           

 2.1 วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทาง วิธีการ
และมาตรฐานการประกันคุณภาพที่ก าหนด 
       2. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้มีการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน การบริการ และการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง 
       3. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ และให้ได้ข้อมูล            
ที่ช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนา และการปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 
       4. เพ่ือรายงานสถานภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพของหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย                 
อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 2.2 มาตรการ 
       เพ่ือการประกันคุณภาพของเทคโนธานีด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                   
จึงได้ก าหนดมาตรการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะท างานการประกันคุณภาพประจ าเทคโนธานี เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ ก าหนดกรอบแนวทาง และติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพ
ของเทคโนธานี 

2. ศึกษาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ที่จะน ามาใช้ในการประกันคุณภาพ 
3. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพ 
4. ด าเนินงานการประกันคุณภาพตามคู่มือประกันคุณภาพ 
5. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
6. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
7. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
8. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ในเรื่องประกันคุณภาพ 
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3. คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธาน ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี 
ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

1. ผู้อ านวยการเทคโนธานี     ประธานคณะท างาน 

2. รองผู้อ านวยการเทคโนธานี    เลขานุการคณะท างาน 

3. ผู้จัดการส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร    คณะท างาน 

4. ผู้จัดการส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะท างาน 

5. ผู้จัดการส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ คณะท างาน 

6. หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ   คณะท างาน 

7. นางจิราภา  วิจักษณ์ประเสริฐ    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

8. นางสาวชลธิชา  มิตรสันเทียะ    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นางสาวธนัฐภรณ์  บุญโชติ    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  

10. นางสาวปณิตา  กะสินรัมย์    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางสาววราภรณ์  วิริยะไชยวงศ์    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสาวสุภาณี  เกษมสุข    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าหรือปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 

 2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ของหน่วยงาน 
 3. เตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก 
 4. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

4. แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ปกีารศึกษา 2558 

กิจกรรม ช่วงเวลาตามแผน 
1. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี เพื่อพิจารณา (ร่าง) คู่มือการ

ประกันคุณภาพหน่วยงาน และทบทวน/ปรับปรุงตัวบ่งชี้  
ธ.ค. 58 - เม.ย. 59 

2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 ต.ค. 58 – เม.ย. 59 
3. น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี               

ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี (กรณีปรับปรุง) 
เม.ย. – พ.ค. 59 

 
4. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี และรายงานติดตามผล

ความคืบหน้า เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) (3 คร้ัง) 
ม.ค. 59/มี.ค.59/ 

มิ.ย. 59 
5. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี เพื่อพิจารณา (ร่าง) 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
สัปดาห์ที่ 1  

ก.ค. 59 
6. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรับ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) 
สัปดาห์ที่ 2-3 

ก.ค. 59 
7. น าเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อคณะกรรมการ สัปดาห์ที่ 4 
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กิจกรรม ช่วงเวลาตามแผน 
บริหารเทคโนธานี  ก.ค. 59 

8. ส่งคู่มือฯ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์  ให้ฝ่ายวิชาการ           
เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)               
ก่อนล่วงหน้า พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล SAR  Online 

สัปดาห์ที่ 4 
ก.ค. 59 

9. คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี  และผู้ เกี่ยวข้อง ต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (ระดับหน่วยงาน) และร่วมรับการตรวจ
ประเมิน 

ส.ค. 59 
 

10.  ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับสถาบัน) 

ก.ย. 59 

11. คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานีและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (ระดับสถาบัน) และร่วมรับการตรวจประเมิน 

ก.ย. – ต.ค. 59 

12.  ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดประชุม QA Forum เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ น าเสนอผล 
SAR ปีการศึกษา 2557 (สรุปความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ได้จากการประเมินตนเองของหน่วยงาน จากการจัด Forum สรุปผล QA 
เสนออธิการบดีเพื่อสั่งการผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการต่อไป) 

ธ.ค. 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- ร่าง - 
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

เทคโนธานี ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ ของ สกอ. 6 ตัวบ่งชี้ ทปอ. (CUPT QA)    
5 ตัวบ่งชี้  มทส. 1 ตัวบ่งชี้  และของเทคโนธานี 2 ตัวบ่งชี้  รวมทั้งหมด 14 ตัวบ่งชี้  ใน 2 องค์ประกอบ 
รายละเอียดดังนี้  

ตารางท่ี 1 : ข้อก าหนดการให้ข้อมูลที่เทคโนธานีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ (10 ตัวบ่งชี้)  
ตัวบ่งชี้ที ่1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน   CUPT QA 
ตัวบ่งชี้ที ่1.2 กระบวนการพัฒนาแผน   สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที ่1.3 ระบบบริหารความเสี่ยง  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที ่1.4 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  CUPT QA 
ตัวบ่งชี้ที ่1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที ่1.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที ่1.7 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน CUPT QA 
ตัวบ่งชี้ที ่1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที ่1.9 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที ่1.10 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์

การพัฒนาหน่วยงาน 
มทส. 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน (4 ตัวบ่งชี้)  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริการวิชาการแก่สังคม CUPT QA  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี CUPT QA 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การด าเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ทธ. 
ตัวบ่งชี้ที ่2.4 การด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ทธ. 

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ ต่างๆ ดังนี้ 
  หมายถึง ทธ.ให้ข้อมูลในระดับสถาบันแก่ งาน QA สสว. เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

1. องค์ประกอบคณุภาพและตัวบ่งชี้ 
 

ส่วนที่ 3 
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ตารางท่ี 2 : รายละเอียดองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพเทคโนธานี 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ ชนิดตัวบ่งชี ้ การเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ (10 ตัวบ่งชี้)   
ตัวบ่งชี้ที ่1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน   กระบวนการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่1.2 กระบวนการพัฒนาแผน   กระบวนการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่1.3 ระบบบริหารความเสี่ยง  กระบวนการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่1.4 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กระบวนการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  กระบวนการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่1.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  กระบวนการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่1.7 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน กระบวนการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ กระบวนการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่1.9 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ ปีงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที ่1.10 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์

การพัฒนาหน่วยงาน 
ผลผลิต ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน (4 ตัวบ่งชี้)   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริการวิชาการแก่สังคม กระบวนการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การด าเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ผลผลิต ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ผลผลิต ปีการศึกษา 

 
ตารางที่ 3 : จ านวนองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพเทคโนธานี 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวนตัวบ่งชี ้

กระบวนการ ผลผลิต 
หรือผลลัพธ์ 

รวม 

1. การบริหารจัดการ 9 
 

1 
 

10 
 

2. ภารกิจของหน่วยงาน 
 

2 
 

2 
 

4 
 

รวม 
(2 องค์ประกอบ14 ตัวบ่งช้ี) 

11 
 

3 
 

14 
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 2.1 ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 

 1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 
ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนน
เท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

 2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่
ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่า
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ตัวอย่างเช่น 
  

ตัวอย่างที่ 1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51   
 

คะแนนที่ได้ = 5
100 

75.51
            =   3.78   

 
ตัวอย่างท่ี 2  ก าหนดร้อยละ 85  เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ  34.62  
 

 คะแนนที่ได้ = 5
85

34.62
          =   2.04  

    

ตัวอย่างท่ี 3  ก าหนดค่าเฉลี่ยคือ จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 200,000 บาท  
 เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 

 คะแนนที่ได้  = 5
200,000 

152,500.35
   =  3.81 

ตัวอย่างท่ี 4  ก าหนดร้อยละ 90  เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08  
 

 คะแนนที่ได้  =         5
90

92.08
  =   5    

 
 
 
 
               

2. การก าหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
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หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน  สรุปได้ดังนี้     
                                                                             

1) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 
จะได้คะแนน 5 

2) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 ค านวณ
คะแนนที่ได้ดังนี้     
 
   คะแนนที่ได้  =     

         
     

    ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
        การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง          
โดยการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
                            72.364      เป็น    72.36 

                                  3.975  เป็น 3.98 
  2.2 การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่
ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน 
ดังนี้  

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
  2.3 การค านวณผลการประเมิน 

1) รายองค์ประกอบ  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวนตัว
บ่งชี้ทั้งหมดในองค์ประกอบนั้น จะเป็นคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 

2) ภาพรวม  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้
ทั้งหมดของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ได้จากการด าเนนิการ                                 x  5 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ  



- ร่าง - 
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 

 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 – มิ.ย. 59) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ 
สถาบัน และหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี (ผู้อ านวยการ/หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ) ในการบริหารและการ
จัดการให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน โดยจะมุ่งเน้นการ
ประเมินคุณภาพของการบริหารตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึง ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 
ประเด็นการประเมิน : 

1. สมรรถนะของผู้บริหารหน่วยงาน 
2. ประสิทธิผลของการบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีซึ่ง

ต้องสอดคล้องกับระดับสถาบัน 
3. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การบริหารแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในหน่วยงาน 
 
  
 
 
 
 

3. ค าอธิบาย เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน 

ตัวบงชีท้ี ่1.1 : บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารหน่วยงาน  
(มาจาก CUPT QA ตัวบ่งช้ี C.8.2) 
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เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

4. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และ/หรือ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องกับระดับสถาบัน 

5. ผู้บริหารมีการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

หมายเหตุ : หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ได้แก่ 
1.  หลักประสิทธิผล 6.  หลักการมีส่วนร่วม 
2.  หลักประสิทธิภาพ 7.  หลักการกระจายอ านาจ 
3.  หลักการตอบสนอง 8.  หลักนิติธรรม 
4.  หลักภาระรับผิดชอบ 9.  หลักความเสมอภาค 
5.  หลักความโปร่งใส 10.  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

แหล่งข้อมูล  : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  

 

 

 

 

 

 
 



- ร่าง - 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 – มิ.ย. 59) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
  หน่วยงานมีพันธกิจหลัก คือ การบริการทางวิชาการแก่สังคม  และการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการด าเนินพันธกิจหลัก  หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนา
และการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น  มี
คุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ตลอดจนมีการพัฒนาแผน กลยุทธ์และแผนด าเนินงาน   เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว
จะต้องค านึงถึงหลักการมหาวิทยาลัย กรอบแผนมหาวิทยาลัยระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองสังคม          
ในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑมาตรฐาน  :  
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น ของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2555 – 2564)  

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 
4. มีตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย              
เพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล  
ต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และคณะกรรมการติดตาม              
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

ตัวบงชีท้ี ่1.2 : กระบวนการพัฒนาแผน   
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8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และ
คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

 
แหล่งข้อมูล  : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 – มิ.ย. 59) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและ             
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
ความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ
และควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด 
เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่า
ระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งานมีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง             
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็น

คณะท างาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและจัดล าดับความเสี่ ยงที่ ได้จาก             

การวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  

ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 :  ระบบบริหารความเส่ียง   
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

แหล่งข้อมูล    : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  
 

หมายเหตุ :  

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในหน่วยงานในรอบปี           
การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้รับบริการ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงาน          
ในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบ
ที่ชัดเจนตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็น ศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
 1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของผู้รับบริการ บุคลากรภายใน
หน่วยงานทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่หน่วยงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของหน่วยงานในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 
 2. หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์ 
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็น
ข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 
  3. หน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานได้  
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอย่างรุนแรง 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 – มิ.ย. 59) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
  การมีข้อมูลส่วนได้ส่วยเสียเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาองค์กร ตามพันธกิจ
หลัก คือ การบริการทางวิชาการแก่สังคม  และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่ โดยข้อมูลที่
ป้อนกลับที่ดี ควรจะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการให้บริการวิชาการ แก่สังคม และการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ ทั้งนี้ อาจเป็นข้อมูล
ทางสถิติ จากการส ารวจ การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือเป็นระดับความพึงพอที่บ่งบอกให้เห็นถึงความสอดคล้อง
กับพันธกิจหลักของหน่วยงานได้ 
 
นิยามค าศัพท ์  : 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการและความส าเร็จของหน่วยงาน  

กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ใช้บริการ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน องค์กรชุมชนทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป ชุมชนและสังคม 

เกณฑมาตรฐาน  : เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ AUN QA 10.5, 10.6, 11.5 

1. มีการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง
สม่ าเสมอ (AUN QA 10.5) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (AUN QA 
10.6) 

3. มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม (monitored) และเทียบเคียง
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน (AUN QA 11.5) 

ประเด็นการประเมิน : 
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน  เช่น ข้อมูลป้อนกลับ

จากผู้ใช้บริการวิชาการ โดยพิจารณาจากงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น 

วิธีการประเมิน 
1. การหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การส ารวจ  

การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
2. การศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) หรือใช้ข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 :  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
(มาจาก CUPT QA ตัวบ่งช้ี C.11) 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการด าเนิน
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบเริ่มมี
ระบบ แต่ยังไม่

สมบูรณไ์ม่
สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ

สามารถ/มผีลการ
วิเคราะห์การ

ด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานของ
ระบบดีท าใหเ้กิดผล
เป็นไป/ในทิศทาง
ตามเป้าหมายที่

ก าหนด 

3 + มีผลการ
ด าเนินงานเหนือกว่าท่ี
เกณฑ์ก าหนดส่งผลให้
เกิดการพัฒนาระบบ 

4 + มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่องส่งผลให้

การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบช้ันน า
ระดับประเทศ) หรือ
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

แหล่งข้อมูล   : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ  ส านักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ร่าง - 
 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธาน ีปีการศึกษา 2558 21 

 

 
 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 – มิ.ย. 59) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวม               
องค์ความรู้ที่มีอยู่ใน หน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้
ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้               
ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้  การเข้าถึงข้อมูล 
และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม การเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน  การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการความรู้ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์

ของหน่วยงาน ครอบคลุมพันธกิจด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา            
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา ที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

แหล่งข้อมูล    : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 : การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้   
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 – มิ.ย. 59) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
 หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนระดับหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ทุกระดับเพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร  เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมิน             
การด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวก                  
ในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
หมายเหตุ : 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการด้านสารสนเทศ โดยน าคอมพิวเตอร์ และ
ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการรับ-ส่ง การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล 
การพิมพ์ การสร้างรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้เงิน และ               
การดูแลข้อมูลด้วย 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบซึ่งรวบรวม และการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ ที่เป็นประโยชน์ 
เพ่ือใช้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบสารสนเทศ มีหลายประเภท เช่น 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
3. ระบบประมวลผลรายวัน 

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ  
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยครอบคลุม

การบริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ที่เหมาะสม และการบริหาร
จัดการ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

แหล่งข้อมูล : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  



- ร่าง - 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 – มิ.ย. 59) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
 บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความสามารถใน
ด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างองค์กร 
 
เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีการวางแผนก าลังคนในหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. มีระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
3. มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรภายในหน่วยงาน  เพ่ือน าผลที่ ได้มาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท างาน 
4. มีการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากรใน

สายงานที่รับผิดชอบ 
5. มีการบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับ

การยอมรับ เพ่ือให้การด าเนินการด้านต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการด าเนิน
เบื้องต้น (เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมีระบบ แต่ยัง

ไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลูอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มี
ผลการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานของระบบ
ดีท าให้เกิดผลเป็นไป/

ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3 + มีผลการ
ด าเนินงานเหนือกว่าท่ี
เกณฑ์ก าหนดส่งผลให้
เกิดการพัฒนาระบบ 

4 + มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่องส่งผลให้

การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบช้ันน า
ระดับประเทศ) หรือ
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

แหล่งข้อมูล : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.7 : คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
(มาจาก CUPT QA ตัวบ่งช้ี C.10 และ AUN QA 7) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 – มิ.ย. 59) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของหน่วยงานตามท่ีก าหนดไว้  ในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งหน่วยงานต้องสร้างระบบและกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค ์
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการวัดผล
ส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนมีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ด ี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษา               
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน            
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

หมายเหตุ :  
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือ

สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มี ก า รก าห น ด น โย บ าย แ ล ะ ให้ ค ว าม ส า คั ญ เรื่ อ งก า รป ร ะกั น คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน  

โดยคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของหน่วยงาน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ า

ศูนย์/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มี                

การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.8 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 



- ร่าง - 
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6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ นักศึกษา และ

ผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน 

และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น  และเผยแพร่                   
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  หรือ 3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

แหล่งข้อมูล  :  ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 58 – ก.ย. 59) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  จะต้องมีแผนกลยุทธ์

ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้อ่ืนๆ ที่หน่วยงานได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานได ้

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน การใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

หน่วยงานและบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย  อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ 

และกฎเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้ เงินให้ เป็นไปตามเป้ าหมาย  และน าข้อมูล             

จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ :   
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน  

ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน  สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้  ซึ่งจะเป็น               
ความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้น     
จึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น 
รายได้จากค่าลงทะเบียน งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของสถาบัน               

ตัวบงชี้ท่ี 1.9 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   
 

 



- ร่าง - 
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เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก สถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วย     
ในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผน 
กลยุทธ์ของสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
  2  หรือ 3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 4  หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
  6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 7 ข้อ 

 
แหล่งข้อมูล  : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (หน่วยการคลังและงบประมาณ) 
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ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 58 – ก.ย. 59) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงาน โดยประเด็นการประเมินผล มุ่งเน้นผลงานที่สะท้อน
บทบาทตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน  จากการน าประเด็นกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  6 ประเด็นกลยุทธ์  ได้แก่ 
1) พัฒนา เป้าประสงค์เพ่ือให้เทคโนธานีเป็นนิคมวิจัยที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาค สร้างผู้ประกอบการใหม่ 
และยกระดับเทคโนโลยีให้กับ SMEs 2) ประโยชน์ร่วม เป้าประสงค์เพ่ือสร้างประโยชน์จากทรัพย์สิน               
ทางปัญญาร่วมกัน 3) จัดการความรู้ เป้าประสงค์เพ่ือรู้ความต้องการของชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยี              
สู่เกษตรกร ชุมชน ประสานที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ และมีการบริการด้าน วทน. ที่ตอบสนอง                 
ความต้องการของสังคมในภูมิภาค  4) เกื้อกูล เป้าประสงค์เพ่ือให้เทคโนธานีเป็นอุทยานการเรียนรู้                 
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ของครูและนักเรียน 5) เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์เพ่ือมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพรวม            
มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ และมีการพัฒนาสถานที่ท างานให้น่าอยู่เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร และ 6) เพียบพร้อม เป้าประสงค์เพ่ือให้เทคโนธานีเป็นต้นแบบชุมชนวิจัยที่สมบูรณ์               
ซึ่งการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าวต้องอาศัยการด าเนินการตามพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่                
1) พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) ให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล  ชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี                 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  3) ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ภาคการผลิตมีขีดความสามารถ             
ในการพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น และ 4) การพัฒนาเทคโนธานีให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์                 
ที่สมบูรณ ์

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 จ านวนร้อยละของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย เทียบกับตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วย งาน
ทั้งหมด 

* หมายเหตุ : ผลการด าเนินงาน 3 ไตรมาส ปีงบประมาณ 2559 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.10 : ระดับความส าเร็จการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การ 
  พัฒนาหน่วยงาน  



- ร่าง - 
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สูตรการค านวณ  :  
 จ านวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบตัิงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 

X 100 
จ านวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบตัิงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ  50 - 59 ร้อยละ  60 - 69 ร้อยละ  70 – 79 ร้อยละ  80 – 89 ร้อยละ  90 – 100 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
1. เอกสารการก าหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ในรอบ

ปีงบประมาณ  เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้  และผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน มีระบบและกลไกการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 

แหล่งข้อมูล   :    ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (หน่วยการคลังและงบประมาณ) 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
 

 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 – มิ.ย. 59) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของหน่วยงาน จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างหน่วยงาน  เพ่ือเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ  การเรียนการสอนและการวิจัย             
อย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นการประเมิน  : 
1. มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการที่ดี 
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งส านักวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องในบางด้าน 
(เช่น การรายงานผล
ที่เกิดต่อการก าหนด

วิสัยทัศน์) 

มีการรายงานผล
ครบทุกด้าน (จุดเน้น

หรือคุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน์) 

มีการรายงานผลที่
เกิดต่อหน่วยงาน
ครบถ้วนและมีผล
การด าเนินงานท่ีด ี

เริ่มมีการขยายผลไปสู่
บุคลากรกลุ่มอื่น ส่งผล
ให้เกิดโครงการหรือ
สร้างเครือข่ายใหม่ๆ  

เพื่อการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลมุไปท่ัวทั้ง
องค์กรส่งผลใหเ้กิด
การพัฒนาท้ังชุมชน
และองค์กร หรือเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

แหล่งข้อมูล  : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี ส านักงานบริการวิชาการและ 
    โครงการพิเศษ  ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ส านักงาน
    อุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

 

 

 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1   : การบริการวิชาการแก่สังคม 

(มาจาก CUPT QA ตัวบ่งช้ี C.12) 



- ร่าง - 
 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธาน ีปีการศึกษา 2558 31 

 

 

 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 – มิ.ย. 59) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้เทคโนธานีรับผิดชอบภารกิจนี้  ดังนั้น  เทคโนธานีจึงได้            
วางระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม ก าหนดเป้าหมาย                           
ในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีให้ชัดเจนเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนด าเนินงาน                     
ในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย มีการติดตาม ก ากับ สนับสนุน                   
การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับเป้าหมาย     
ของหน่วยงาน 

ประเด็นการประเมิน  : 
1. มีนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และรายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  
2. มีแผนบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
3. มีกระบวนการสนับสนุนอาจารย์ให้มีสมรรถนะในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
4. มีการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
5. มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งส านักวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องในบางด้าน 
(เช่น การรายงานผล
ที่เกิดต่อการก าหนด

วิสัยทัศน์) 

มีการรายงานผลครบ
ทุกด้าน (จุดเน้นหรือ

คุณลักษณะหรือ
วิสัยทัศน์) 

มีการรายงานผลที่
เกิดต่อหน่วยงาน
ครบถ้วนและมีผล
การด าเนินงานท่ีด ี

เริ่มมีการขยายผลไปสู่
บุคลากรกลุ่มอื่น ส่งผล
ให้เกิดโครงการหรือ
สร้างเครือข่ายใหม่ๆ   

การขยายผล
ครอบคลมุไปท่ัวท้ัง
องค์กรส่งผลใหเ้กิด
การพัฒนาท้ังชุมชน
และองค์กร หรือเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

แหล่งข้อมูล     :  ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และส านักงาน 
    บริการวิชาการและโครงการพิเศษ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  : การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
(มาจาก CUPT QA ตัวบ่งช้ี S.4) 

 



  
32 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธาน ีปีการศึกษา 2558 

 

    จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี                                   
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

X 100 

หมายเหตุ 
ผลการด าเนินงานที่น ามาใช้พิจารณาภารกิจ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

และประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 

 1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 
 

 สูตรการค านวณ    

 

 
 2. ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจ า 
 สูตรการค านวณ    
 
 
 
 
 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  
 สูตรการค านวณ   
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้น าผลการส ารวจความพึงพอใจเป็นรายโครงการ/
กิจกรรม มาค านวณเป็นภาพรวม โดยใช้สมการดังนี้ 
 

       ความพึงพอใจ    =  








p

i

i

i

p

i

i

n

nx

1

1                 

   

                 ix    =  ค่าเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่  i  (คะแนนเต็ม 5) 
                  n i  =    จ านวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i 
                  i     =    ล าดับที่ของกิจกรรม/โครงการ ตั้งแต่ 2 ถึง P 
                  p   =    จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด   
 
 

      กิจกรรมหรือโครงการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

            จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
 

X 100 



- ร่าง - 
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 4. ผลกระทบ/จ านวนหน่วยงานหรือองค์กรชุมชนภายนอกที่ได้รับบริการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ตั้งแต่การถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น จนน าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เกิดให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา      

1. ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การนับจ านวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมใน
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีจะไม่นับซ้ า แม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการ 
และสามารถนับอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย ดังนั้น ตัวเปรียบเทียบจึงเป็นจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

2. การนับจ านวนกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่ให้นับ
เฉพาะโครงการ หรือในกรณีที่โครงการได้ระบุกิจกรรมไว้ชัดเจนให้นับกิจกรรมแทนโครงการได้ แต่ทั้งนี้ทุก
กิจกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา กลุ่มเข้ารับบริการและผลการประเมินกิจกรรม สามารถ
นับซ้ าได้ ถ้าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการกับกลุ่มคนที่แตกต่างกัน 

3. การนับจ านวนหน่วยงานหรือองค์กรชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ได้รับบริการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ในปีการศึกษานั้น เป็นการเปรียบเทียบจ านวนหน่วยงานหรือองค์กรชุมชน
ภายนอกที่ได้รับบริการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ตั้งแต่การถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น จน
น าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากปีที่ผ่านมา โดยหากผลการ
เปรียบเทียบข้อมูล มีจ านวนหน่วยงานหรือองค์กรชุมชนภายนอกเพ่ิมขึ้น หรือมีผลกระทบที่ได้จากการรับ
บริการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก 
ให้พิจารณาเป็นค่าคะแนนที่สูงขึ้น 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 – มิ.ย. 59) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
หนว่ยงานต้องมีการบริการจัดการที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไก

ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและตามแผน              
ที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. ผลการด าเนินงานตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสถาบัน  
5. ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้  2 ข้อ ปฏิบัติได้  3 ข้อ ปฏิบัติได้  4-5 ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน               

มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน                   
ที่หน่วยงานได้ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

จากการด าเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยอมรับและการเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบัน

และหน่วยงาน 

แหล่งข้อมูล   :    ส านักงานผูอ้ านวยการเทคโนธาน ี(หนว่ยประสานเฉพาะกิจ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์) 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 : การด าเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์  



- ร่าง - 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 – มิ.ย. 59) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
หน่วยงานต้องมีการบริการจัดการที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไก

ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. ผลการด าเนินงานตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน/สังคม 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
5. มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคล 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้  2 ข้อ ปฏิบัติได้  3 ข้อ ปฏิบัติได้  4-5 ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน               

มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน                   
ที่หน่วยงานได้ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

จากการด าเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการมีเครือข่ายจากหน่วยงาน/บุคคล 

แหล่งข้อมูล   :    ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
        

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 : การด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  



 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 315/2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกนัคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี 
- ตัวบ่งช้ีขั้นต่ าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 
 



 



ภาคผนวก ก:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2558 

 

 

ตัวบ่งชี้ขั้นต ่ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส่ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2558 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน มทส.  
ปีการศึกษา 2557 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน มทส. 
ปีการศึกษา 2558 
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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
 

1. โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
    และข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานข้อมูลกลางให้กับระดับสถาบนั 

2 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน (ตัวบ่งช้ีเดิม) 2. ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน EdPEx/TQA Model 

    องค์ประกอบที  1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ 
 แผนกำรด่ำเนินกำร 

 องค์ประกอบที  1  กำรบริหำรจัดกำร  
                         (5 สกอ. +3 CUPT QA) 

เรียงล าดับตัวบ่งช้ีตาม EdPEx 
Model 

    ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารหน่วยงาน 1. การน าองค์กร 

    องค์ประกอบที  7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 กระบวนการพัฒนาแผน 2. การวางแผน 
เชิงกลยุทธ์     ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารหน่วยงาน  ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง 

    ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งค์กรแห่งการเรยีนรู ้  ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(AUN QA 10.5, 10.6, 11.5) 3. การมุ่งเน้นลูกค้า 

    ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
4. การวัด การวิเคราะห์ และการ

จัดการความรู ้    ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

การตัดสินใจ 

    
ตัวบ่งช้ีที่ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตบช.มทส.)  ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

(AUN QA 7.1-7.5) 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร 

  องค์ประกอบที  9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
    ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 

  
  

  องค์ประกอบที  12  ตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
ตัวบ่งช้ีที่ต้องให้ข้อมูลตามตัวบ่งช้ีใหม่ของ สกอ. ระดับสถาบัน  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4-1.5, 2.1-2.3, 3.1, 4.1 
(เฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนา, เทคโนธาน,ี ส่วนกิจการ นศ.) 

องค์ประกอบที  2 ภำรกิจของหนว่ยงำน  
ทั้งนี ้หน่วยงานต้องใหข้้อมูลกลางกับส านักวิชา และสถาบันด้วย 
ซึ่งหากข้อมูลกลางท่ีหน่วยงานใหข้้อมูลในระดับสถาบันเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน อาจจะก าหนด
เป็นตัวบ่งช้ีหลักของหน่วยงาน 

    
       
       
       

  



 


