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ค ำน ำ 
 

 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในใหม่ตามตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2553 และ
ให้ทุกมหาวิทยาลัยด าเนินการตามตัวบ่งชี้ขั้นต  าดังกล่าว และทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศเป็นนโยบายให้
ทุกหน่วยงานท าการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน และให้ใช้ตัวบ่งชี้ตามที มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ตามความเกี ยวข้อง พร้อมทั้งหน่วยงานสามารถเพิ มเติมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้อีกตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื อเป็นเครื องบ่งชี้คุณภาพของหน่วยงาน 

 เทคโนธานีจึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานฉบับนี้ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพของเทคโนธานี อันประกอบด้วย
องค์ประกอบคุณภาพ 7 องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ ที ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้ผ่านการ
กลั นกรองจากคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี เมื อวันที  2 พฤษภาคม 2555 และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เมื อวันที  21 พฤษภาคม 2555 ที ผ่านมา 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2554 ฉบับนี้ ได้มีการปรับปรุงเพื อให้สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ตามที คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (ระดับหน่วยงาน) ให้ข้อเสนอแนะจากการประเมินเมื อวันที  12 กรกฎาคม 2555 

 เทคโนธานีหวังเป็นอย่างยิ งว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นคู่มือสนับสนุนใน
การจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2554 และ
ประจ าปีงบประมาณ 2554 ได้ตามแนวทางที มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์) 
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ภาคผนวก   

ภาคผนวก 1   ตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)             
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปของเทคโนธาน ี

1. ความเป็นมาของเทคโนธานี 
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เป็นต้นมา จนถึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) รัฐบาลได้เน้นความส าคัญต่อบทบาท
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัย
ต่างๆ มีการปรับบทบาทให้เอื้ออ านวยต่อการสร้างความสัมพันธ์และร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชน
ภาครัฐบาลในการพัฒนาวิทยาการร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพ่ึงตนเอง
ด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่ผ่านมามีปัญหาหลัก
ที่ส าคัญ 3 ประการ ที่ต้องการการปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

1. การวิจัยและพัฒนา ขาดเป้าหมายและทิศทางการวิจัย ขาดความต่อเนื่อง ท าให้ไม่
สามารถพัฒนาไปสู่กระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ขาดงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยังมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาน้อย 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีข้อเสียเปรียบในสัญญาการน าเข้าเทคโนโลยีขาด
ความสามารถในการต่อรองและการคัดเลือกเทคโนโลยี เพราะขาดข้อมูลสารสนเทศ  
ขาดความรู้ และไม่สามารถพ่ึงตนเองในการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรของประเภทอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ 

3. ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขาดก าลังคนที่มีคุณภาพ การผลิตก าลังคน
ผิดประเภท ขาดประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติภาคสนาม ขาดความ
ช านาญในการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และใช้ก าลังคนไม่คุ้มค่า 

ตลอดจนควรมีการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเฉพาะ เช่น ศูนย์วิจัยมัน
ส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ 

     จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้วางแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ และแก้ปัญหาดังกล่าวได้
อย่างแท้จริง  โดยเตรียมการและวางแผนการจัดตั้งเทคโนธานี  (Technopolis) ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการจัดการตั้งมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม โดยสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับธุรกิจ
อุตสาหกรรม  ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดเทคโนธานี (Technopolis)            
เมื่อวันพุธที่  29  มีนาคม 2538 ประกอบด้วยอาคารจ านวน 9 หลัง พ้ืนที่รวม 45,000 ตารางเมตร     
บนพื้นที่ 600 ไร่ 
 แผนการจัดตั้งเทคโนธานี เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในช่วงแรก
ก่อนที่จะพัฒนาให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ รัฐบาลได้ก าหนดที่จะใช้บริเวณ
เทคโนธานีเป็นสถานที่จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี 2538 (world Tech’95 
Thailand) ซึ่งเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับชาติ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็นรู้จัก
อย่างกว้างขวาง 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 2/2539 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 
2539 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกศูนย์บริการวิชาการกับยุบเลิกส่วนงานเทคโนธานีของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ตั้งเป็นส่วนงานมีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา ศูนย์ และสถาบันของมหาวิทยาลัย  เรียกว่า     
“เทคโนธานี” เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการด าเนินภารกิจด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม และด้านการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
รายละเอียดตามข้อก าหนด มทส. ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 
เมษายน 2539 
 ปี พ.ศ. 2543 ได้โอนย้ายโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจากฝ่ายวิชาการมาเป็น
งานส่วนหนึ่งของเทคโนธานี และปรับโครงสร้างจาก 5 ฝ่าย เป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปีเดียวกันเทคโนธานีได้รับการ
รบัรองระบบคุณภาพ ISO 9002 จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. 
 ปี พ.ศ. 2547 เทคโนธานีได้รับการรับรองการปรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 
เป็น ISO 9001 : 2000 จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. 
 ปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารของเทคโนธานี เป็น 3 ฝ่าย 4 โครงการ คือ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการอุทยานผีเสื้อ 
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และ
โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้เพ่ิมอีก 2 โครงการ คือโครงการ
ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ และโครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม 
 ปลายปี  พ.ศ.  2552 ได้ เ พ่ิมอีก 1 โครงการ คือ โครงการหน่วยบริการทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยมีสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(อาคาร F 1) 

 ต้นปี พ.ศ. 2553 ได้แต่งตั้งต าแหน่งหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี โดยได้
มอบหมายให้เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008  และเมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2553  เทคโนธานีได้รับการรับรองการต่ออายุระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
(Renew-certification)  และการรักษาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน (Surveillance) รวมถึงการ
รับรองการปรับเปลี่ยนยกระดับระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานจาก ISO 9001 : 2000 เป็น ISO 
9001 : 2008  จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd.      

 ต้นปี พ.ศ. 2554  ได้ปรับเพ่ิมอีก 2  โครงการ คือ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และ
โครงการเมืองจราจรจ าลอง 
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 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 แต่งตั้งรักษาการแทนรองผู้อ านวยการเทคโนธานี เพิ่มอีก 1 
ต าแหน่ง และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555  มีการทดลองปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน                
ซึ่ งแบ่ ง โครงสร้ างเป็น 5 กลุ่ มงาน ได้แก่  กลุ่ มสนับสนุนก ารบริหารงานกลาง (Central 
Administration Support Group) กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park Group)                
กลุ่มโครงการพิเศษ (Special Project Group)  กลุ่มบริการวิชาการ (Academic Service Group) 
และกลุ่มอุทยานการเรียนรู้สิรินธร (Sirindhorn Learning Park) โดยยกเลิกต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานีเป็นการภายใน และก าหนดให้มีงานระบบบริหารคุณภาพ (Quality 
Management System) เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบภาระงานด้านระบบคุณภาพ 5 ระบบ ประกอบด้วย 
งานระบบบริหารคุณภาพ ISO งานประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจกรรม 5ส งานการจัดการความรู้ 
และงานบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้งานระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management 
System)  สังกัดอยู่ในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับผู้อ านวยการเทคโนธานี 

2. บทบาทหน้าที่ 
  เทคโนธานี เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีภารกิจหลักในการ
ให้บริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานการด าเนินงานตามภารกิจในการบริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนโดยตอบสนองเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ 

3.วิสัยทัศน์  
  เทคโนธานีมุ่งมั่นท่ีจะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ส าหรับภาคอีสานใต้ที่สมบูรณ์แบบมีความเป็น
เลิศในการบริการอย่างมีคุณภาพในระบบมาตรฐานสากล เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม 

4. พันธกิจ 
  1. พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและกลุ่มการผลิต เพ่ือให้ความสามารถในการเลือกรั บการ
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป 
  2. ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยสร้างให้เกิดกระบวนการปรับแปลงและ
ถ่ายทอดเสริมสร้างให้ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการรักษา ปรับแปลง พัฒนา และสร้าง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ โดยท าให้มีความสามารถพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น 
  3. ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน                    
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล 
ชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และ
บริการให้ค าปรึกษาการใช้เทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่หรือหน่วยงาน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนธานี 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนธานี ตามแผนระยะยาว 3-5 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554)  

1. รักษาจุดแข็ง พัฒนา และปรับตัว อย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รู้ต้นทุนของการให้บริการ ท าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
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2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสร้างรายได้จากการให้บริการ
วิชาการให้กับมหาวิทยาลัยจนสามารถพ่ึงตนเองทางการเงินได้มากข้ึน 

3. สร้างฐานข้อมูล เครือข่าย และความเชื่อมโยงระหว่างผู้สนับสนุนทุนภาครัฐ เอกชน และ
กลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ชุมชน สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ภาคการผลิตกับ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ การใช้เทคโนโลยีของชุมชน และอุตสาหกรรม 

4. สนับสนุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง เช่น ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ 

6. โครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี 
 เทคโนธานี ด าเนินงานภายใต้ก ากับของ “คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี” ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากส านักวิชา และศูนย์ต่าง ๆ ท าหน้าที่วางแผน 
และก าหนดนโยบายในภาพรวม ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ก าหนด 
 
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี 
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1. กลุ่มงานบริหาร  

ลักษณะงานบริหารงานทั่วไป : สนับสนุน อ านวยความสะดวกให้งานภารกิจหลัก
ขับเคลื่อนในทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป) ได้แก่ งานเลขานุการผู้บริหาร  งานสารบรรณ  งานงบประมาณ  
งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ  งานบุคคล  งานสารสนเทศ งานระบบคุณภาพ และ
บริหารจัดการทรัพย์สิน ส่วนที่ 2 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  และส่วนที่ 3
งานประกันคุณภาพ 

2. งานบริการวิชาการ 
ลักษณะงานบริการวิชาการ : งานให้บริการรูปแบบ การจัดฝึกอบรม สัมมนา และการ
จัดท าค่าย  งานสร้างความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม 

ประกอบด้วย ฝ่ายบริการวิชาการ   โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  โครงการ
อุทยานผีเสื้อ  โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการเมืองจราจรจ าลอง โครงการ
หน่วยบริการงานแปลและล่าม และโครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ 

3. งานปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ลักษณะการบริการงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี : งานให้
ค าปรึกษา ศึกษาวิจัยและพัฒนา ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ  เช่น การให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะด้าน การวิเคราะห์ทดสอบ และงาน
สร้างความร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม 

ประกอบด้วย  ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโน โลยี   โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์  โครงการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย และ
โครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 2  
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1. องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยไม่เหมือนของมหาวิทยาลัยอ่ืน คือเป็น
ระบบบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนั้น โครงสร้างของการประกันคุณภาพ
การศึกษา     ถือว่า สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด และมีสภาวิชาการท าหน้าที่ดูแลด้าน
วิชาการ อาศัยโครงสร้างปกติท้ังหมดท าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจ า
ส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ ในการบริหารจัดการภายในระดับรองลงมา โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งท าหน้าที่เสมือนเป็นองค์กรกลางของมหาวิทยาลัย 
ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กรกลางที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพนี้ จะให้มี
ฐานะเป็นคณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีกรรมการสภาวิชาการเป็นผู้
กลั่นกรองเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการจัดองค์กร
และกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 2 องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการ/คณะท างานต่าง 
ๆ 

ส่วนส่งเสริม
วิชาการ 

  

หน่วยงานอื่น ๆ 
 

คณะกรรมการประจ า
ศูนย์/สถาบัน 

 
คณะกรรมการประจ า

ส านักวิชาการ/สาขาวิชา 

สภาวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี 

 เทคโนธานี ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน จึงมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพเพ่ือท าหน้าที่พัฒนาตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพ 
ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพใน
มิติต่าง ๆ โดยประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มทส. จ านวน 
5 ตัวบ่งชี้  และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 7 องค์ประกอบ            
19 ตัวบ่งชี้  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง ในโอกาสในการพัฒนาและการ
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 2.1 วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทาง 
วิธีการและมาตรฐานการประกันคุณภาพท่ีก าหนด 
        2. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้มีการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน การบริการ และการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
        3. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพในด้านต่าง ๆ และให้ได้ข้อมูลที่
ช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนา และการปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 
         4. เ พ่ือรายงานสถานภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพของหน่วยงานต่อ
มหาวิทยาลัย อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 2.2 มาตรการ 
       เพ่ือการประกันคุณภาพของเทคโนธานีด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จึงได้ก าหนดมาตรการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะท างานการประกันคุณภาพประจ าเทคโนธานี เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ก าหนดกรอบแนวทาง และติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพของเทคโนธานี 

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

3. คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการแต่งตั ้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา          
เทคโนธานี ประจ าปีการศึกษา 2554 ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ผู้อ านวยการเทคโนธานี     ประธานคณะท างาน  
 นางนพคุณ   กสานติกุล     รองประธานคณะท างาน 
 นางสาวอรวรรณ   จรุงจิตอภินันท์    คณะท างาน 

นายไพรัตน์    ฤทธิ์ประเสริฐ    คณะท างาน 
นางอนัญญา  เทพบุตร     คณะท างาน 
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นางฉวีวรรณ   นันท์ธนะวานิช    คณะท างาน  
นางจิระวดี  รัตนกร     คณะท างาน 

 นางณัฎชลิการ์ เสนะพันธ์     คณะท างานและเลขานุการ 

 โดยให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าหรือปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เหมาะสม

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

4. แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี 

กิจกรรม ช่วงเวลาตามแผน 
1. จัดท า(ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2554 สัปดาห์ท่ี 1-2 เมษายน 2555 
2. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี  ครั้งที่ 1/2555 เพื่อ

ทบทวน/ปรับปรุงตัวบ่งชี้  
สัปดาห์ท่ี 1 พฤษภาคม 2555 

3. น าเสนอเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เพื่อพิจารณา (ร่าง) คู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

สัปดาห์ท่ี 3 พฤษภาคม 2555 

4. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี ประจ าปีการศึกษา 2554  
เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

สัปดาห์ท่ี 2-4 พฤษภาคม 2555 

5. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี  ครั้งที่ 2/2555              
เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

สัปดาห์ท่ี 1-2 มิถุนายน 2555 

6. น า เสนอ เข้ าประชุ ม /แจ้ ง เ วี ยน  ต่อคณะกรรมการบริหาร เทค โนธานี                              
เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

สัปดาห์ท่ี 3-4 มิถุนายน 2555 

7. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์  ให้ฝ่ายวิชาการ เพื่อจัดส่งให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก่อนล่วงหน้า  

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

8. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี   ครั้งที่ 3/2555              
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน 

สัปดาห์ท่ี 2 กรกฎาคม 2555 

9. คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ประชุมร่วมรับการตรวจ
ประเมินภายในระดับหน่วยงาน (จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)  

กลางเดือนกรกฎาคม 2555 

10. เสนอรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 (ฉบับ
สมบูรณ์ล่าสุด) ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ สภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลัย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ปลายเดือนกรกฎาคม 2555 

11. ร่วมรับการตรวจประเมินภายใน ระดับสถาบัน (เฉพาะประธาน หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย) 

ต้นเดือนสิงหาคม 2555 

12. หน่วยงานน า เสนอผลท่ีได้จากการจัดท ารายงานประ เมินตนเอง ( SAR)                
ต่อผู้บริหารโดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน (Forum QA) เพื่อให้ผู้บริหารได้รับ
ทราบและให้ข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย   
(สรุปความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากการ
ประเมินตนเองของหน่วยงานจากการจัด Form สรุปผล QA เสนออธิการบดีเพื่อสั่ง
การผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการต่อไป) 

ตุลาคม 2555 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
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ส่วนที่ 3  
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมิน 

 
 

 

เทคโนธานีได้ก าหนดตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ ของ สกอ. จ านวน 9 ตัวบ่งชี้         
สมศ. 4 ตัวบ่งชี้  มทส.  จ านวน  5 ตัวบ่งชี้  และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี จ านวน 1 ตัวบ่งชี้          
รวมทั้งหมด 7 องค์ประกอบ  และ 19 ตัวบ่งชี ้ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3  

ตารางท่ี 1   ข้อก าหนดการให้ข้อมูลที่เทคโนธานีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
เงื่อนไข

(สัญลักษณ์) 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) ๏ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1) ๏ 
ตัวบ่งชี้ 5.2     กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) ๏ 
ตัวบ่งชี้ 5.3     ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก (สมศ.9)  
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 2 ภายใน

สถาบัน (สมศ. 18.1) ๏ 
ตัวบ่งชี้ 5.5 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก

สถาบัน (สมศ. 18.2) ๏ 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ 7.1 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดันหน่วยงานให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
(สกอ. 7.1) 

๏ 

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้ (สกอ. 7.2) ๏ 
ตัวบ่งชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) 

ก. การบริหารจัดการ  
๏ 

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) ๏ 

1. องค์ประกอบคณุภาพและตัวบ่งชี้  
 



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554 

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  10 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
เงื่อนไข

(สัญลักษณ์) 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)   
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) ๏ 
ตัวบ่งชี้ 9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  

(สมศ. 15) 

 

ตัวบ่งชี้ 9.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ            
(เทคโนธานี 1) 

 

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย(มทส. 1) 
๏ 

ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (มทส. 2) 

๏ 

ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (มทส. 3) 

๏ 

ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี (มทส. 4) 

๏ 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก  
ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตาม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (มทส. 5) 
๏ 

 

หมายเหตุ : ความหมายของสญัลกัษณ์ ต่างๆ ดังนี ้

๏ หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน 
 หมายถึง ข้อมูลท่ีหน่วยงานต้องรายงานใน SAR 

          หมายถึง  ตัวบ่งช้ีคุณภาพของ สมศ. 
       หมายถึง ตัวบ่งชี้คุณภาพของเทคโนธานี 
  หมายถึง ข้อมูลท่ีหน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR 
  หมายถึง ตัวบ่งชีท่ี้เทคโนธานีเพิ่มเติมโดยไม่ได้ก าหนด (แต่เป็นระดับสถาบัน) 
  หมายถึง ทธ.ให้ข้อมูลในระดับสถาบันแก่ งาน QA สสว. เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ตารางท่ี 2  รายละเอียดองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีส าหรับการประกันคุณภาพเทคโนธาน ี 
 

องค์ประกอบตัวบ่งชี้  ชนิดของตัว
บ่งชี ้

การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

ฝ่าย/โครงการ
ที่ให้ข้อมูล 

องค์ประกอบ 
ของหน่วยงาน ตัว

บ่งชี ้
ชื่อตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และและแผนด าเนินการ (1 ตัวบ่งชี้) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ ปีงบประมาณ AM สกอ. 1.1 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
กระบวนการ ปีการศึกษา AS, LC, BP, 

SC, TK, LS 
 สกอ. 5.1 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

กระบวนการ ปีการศึกษา AS, LC, BP, 
SC, TK, LS 
และ TAG 

สกอ. 5.2 

5.3 การเรยีนรู้และเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ผลผลติ ปีการศึกษา AMG, AG  
และ TAG 

สมศ. 9 

5.4 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน 

ผลผลติ ปีการศึกษา  AG และ 
TAG 

สมศ. 18.1 

5.5 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน 

ผลผลติ ปีการศึกษา  AG และ 
TAG 

สมศ. 18.2 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งชี้) 
7.1 ภาวะผู้น าของคณะ

กรรมการบริหารเทคโนธานี และ
ผู้บริหารทุกระดับของเทคโนธาน ี

กระบวนการ ปีการศึกษา AM สกอ. 7.1 

7.2 การพัฒนาเทคโนธานีสู่
หน่วยงานเรียนรู้  

กระบวนการ ปีการศึกษา FA สกอ. 7.2 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

กระบวนการ ปีการศึกษา AM สกอ. 7.3 

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง กระบวนการ ปีการศึกษา FA สกอ. 7.4 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 

8.1 การเงินและงบประมาณ กระบวนการ ปีงบประมาณ AM สกอ. 8.1 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (3 ตัวบ่งชี)้ 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

กระบวนการ ปีการศึกษา QA สกอ. 9.1 

9.2 ผลประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

ผลผลติ ปีการศึกษา QA สมศ. 15 

9.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ระบบบรหิารจดัการคณุภาพ 
 
 
 

ผลผลติ ปีงบประมาณ AM เทคโนธานี 1 
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้  ชนิดของตัว
บ่งชี ้

การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

ฝ่าย/โครงการ
ที่ให้ข้อมูล 

องค์ประกอบ 
ของหน่วยงาน ตัว

บ่งชี ้
ชื่อตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบ่งชี้) 
11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง 

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามเปา้หมายของ
มหาวิทยาลยั 

กระบวนการ ปีงบประมาณ TAG มทส. 1 

11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มสี่วน
ร่วมในการปรบัแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจ า  

ปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา TAG มทส. 2 

11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
การปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์
ประจ า 

ผลผลติ ปีการศึกษา TAG มทส. 3 

11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี  

ผลผลติ ปีการศึกษา TAG มทส. 4 

องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก (1 ตัวบ่งชี)้ 
12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 

ผลผลติ ปีงบประมาณ AM มทส. 5 

 
หมายเหตุ : ความหมายอักษรย่อ ดังนี้ 
AMG : Administration Management Group = กลุ่มงานบริหาร 
AM : Administration Management = ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป) 
FA : Follow, Auditing and Appraisals = งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
QA : Quality Assurance = งานประกันคณุภาพ 
AG : Academic  Group : กลุม่งานบริการวิชาการ 
AS : Academic Services = ฝ่ายบริการวิชาการ  
LC : Learning Center = โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
BP : Butterfly Park = โครงการอุทยานผีเสื้อ 
TS : Translation and Interpretation Unit = โครงการหน่วยบรกิารงานแปลและลา่ม  
LS : Laboratory Service Unit (LSU) = โครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ 
SC : Science Class  = โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร ์
TK : Traffic Knowledge = โครงการเมืองจราจรจ าลอง 
TAG : Technology Adaptation Group = กลุ่มงานปรับแปลงฯ 
TA : Technology Adaptation, Transfer and Development = ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี  
SP : Science Park = โครงการอทุยานวิทยาศาสตร์   
TP :  Industrial Technology Assistance Program (Itap) = โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ 

     อุตสาหกรรมไทย  
RT : Research Center for Cassava and Products (Rcap) = โครงการศูนย์วิจยัมันส าปะหลังและผลติภณัฑ์ 
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ตารางที่ 3  จ านวนองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพเทคโนธานี  
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวนตัวบ่งชี ้

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
หรือผลลัพธ์ 

รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผน
ด าเนินการ   

- 1 
(ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ของ สกอ.) 

- 1 
(สกอ.) 

5. การบริการทางวิชาการแก่
สังคม  

 

- 2 
 (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 และ 5.2 

ของ สกอ.) 

3 
(ตัวบ่งชี้ 9, 18.1 และ 

18.2 ของ สมศ) 

5 
(สกอ. 2) 
(สมศ. 3) 

7. การบริหารและการจดัการ  
  

- 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี (7.1, 7.2,          

7.3  และ 7.4 ของ สกอ.) 
- 

4 
(สกอ.) 

8. การเงินและงบประมาณ    
 

- 1 
(ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ของ สกอ.) 

- 1 
(สกอ.) 

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 1 
(ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ของ สกอ.) 

2 
(ตัวบ่งชี้ท่ี 15 ของ สมศ.) 

และ  
(ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3 ของ ทธ.) 

3 
(สกอ. 1) 
(สมศ. 1) 
(ทธ. 1) 

11. การปรับแปลง ถ่ายทอด  
     และพัฒนาเทคโนโลยี   

1 
(ตัวบ่งชี้ท่ี 11.2 

ของ มทส.) 

1 
(ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1                  

ของ มทส.) 

2 
(ตัวบ่งชี้ท่ี 11.3 และ 11.4 

ของ มทส.) 

4 
(มทส.) 

12. การบริหารจดัการตาม 
     ภารกิจหลัก 
      

- - 1 
(ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1               

ของ มทส.) 

1 
(มทส.) 

  
 

รวม 
(7 องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้) 

1 
มทส. (1) 

10 
มทส. (1) 
สกอ. (9) 

 

8 
มทส. (3) 
สมศ. (4) 

เทคโนธานี (1) 

19 
สกอ. (9) 
สมศ. (4) 
มทส. (5) 

เทคโนธานี (1) 
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 2.1 ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้ เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผล
การด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้           
1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่
ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ตัวอย่างเช่น 
 
                      ตัวอย่างท่ี 1ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51   

      คะแนนที่ได้  = 5
100 

75.51
            =   3.78   

 
 ตัวอย่างท่ี 2 ก าหนดร้อยละ 85  เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ  34.62  

             คะแนนที่ได้  = 5
85

34.62
          =   2.04  

    
 ตัวอย่างท่ี 3  ก าหนดค่าเฉลี่ยคือ จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และ
นักวิจัย 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 าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08  

   คะแนนที่ได้  =         5
90

92.08
  =   5    

 
                   
 
 
 
 
 
 

2. การก าหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
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หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน  สรุปได้ดังนี้                                                                                           
1) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้

เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 
2) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็น

คะแนน 5 ค านวณคะแนนที่ได้ดังนี้     
 
    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 กรณีที่
ไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของ
คะแนน 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 าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
 

  2.3 การค านวณผลการประเมิน 
1) รายองค์ประกอบ  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วย

จ านวนตัวบ่งชี้ ทั้ งหมดในองค์ประกอบนั้น จะเป็นคะแนนเฉลี่ยราย
องค์ประกอบ 

2) ภาพรวม  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวน
ตัวบ่งชี้ทั้งหมดของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ได้จากการด าเนนิการ                                 x  5 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ  
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 
 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
การคิดรอบปี  ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
  หน่วยงานมีพันธกิจหลัก คือ พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการด าเนิน
พันธกิจหลัก  หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน 
กลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน
แล้วจะต้องค านึงถึงหลักการมหาวิทยาลัย กรอบแผนมหาวิทยาลัยระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ  รวมถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ          
และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑมาตรฐาน   
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานโดยการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงาน โดยเป็นแผนที่ เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษา             
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกฝ่าย/โครงการภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 3 พันธกิจ คือ พัฒนา

ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี              
ที่เหมาะสม ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้            
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 3 พันธกิจ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
 

3. ค าอธิบาย เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน 
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6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ                  
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ 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 

 
แหล่งที่มา   :    ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554 

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  18 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
 

 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา    

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของหน่วยงาน จึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ  และมีการจัดโครงสร้างหน่วยงาน  
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม   

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ :   เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ 
ข้อ 2 และข้อ 3 

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 

 
แหล่งที่มา   :     ฝ่ายบริการวิชาการ   โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน   โครงการอุทยานผีเสื้อ  

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์   โครงการเมืองจราจร  และโครงการหน่วยบริการ
ทางห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา    

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
  ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการ 
และเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ 
และความพร้อมตามจุดเน้นของหน่วยงาน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจาก
การให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของหน่วยงาน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายใน หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2  ข้อ 

มกีารด าเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 ข้อ 

 
แหล่งที่มา   :     ฝ่ายบริการวิชาการ   โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน   โครงการอุทยานผีเสื้อ  

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์   โครงการเมืองจราจร  
โครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ และกลุ่มงานปรับแปลงฯ 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
(สกอ. 5.2) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา    

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่

หน่วยงานจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชน/องค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. แผนและกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
2. รายงานเอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของ

ชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กร        
ที่สร้างประโยชน์ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม 

แหล่งที่มา   :    กลุ่มงานบริหาร 
กลุ่มงานบริการวิชาการ  
กลุ่มงานปรับแปลง และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี    
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก     
(สมศ. 9) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา    

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
หน่วยงานเลือกด าเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 

อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  
สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสินติสุขและความปรองดอง 
ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น 

ทั้งนึ้ ประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคม ที่เป็นสถาบันเลือกด าเนินการ ต้องผ่านการ
เห็นชอบคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม  
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

หน่วยงาน มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ ระบุวัตถุประสงค์ 
และกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน          
ที่หน่วยงานได้ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า

ต่อสังคมจากการด าเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
แหล่งที่มา    กลุ่มงานบริการวิชาการ  

กลุ่มงานปรับแปลง และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี    

ตัวบงชี้ท่ี 5.4  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1   
ภายในหน่วยงาน (สมศ. 18.1) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา    

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
หน่วยงานเลือกด าเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 

อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  
สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสินติสุขและความปรองดอง 
ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น 

ทั้งนึ้ ประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคม ที่เป็นสถาบันเลือกด าเนินการ ต้องผ่านการ
เห็นชอบคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม  
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้ด าเนินงานที่ มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

หน่วยงาน มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ 
และกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน          
ที่หน่วยงานได้ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

สังคมจากการด าเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
แหล่งที่มา    กลุ่มงานบริการวิชาการ  
  กลุ่มงานปรับแปลง และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี    

ตัวบงชี้ท่ี 5.5  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2   
ภายนอกหน่วยงาน (สมศ. 18.2) 
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องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 
 
 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
  ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ คณะกรรมการการบริหาร
หน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับหน่วยงานนั้นๆ หาก คณะกรรมการการบริหารหน่วยงานและ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากร
อย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้หน่วยงานเจริญ
รุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑมาตรฐาน 
1. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา หน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

7. คณะกรรมการการบริหารหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและ
ผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหต ุ:   หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้  
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

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 

แหล่งที่มา   :    ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

 

ตัวบงชี้ที ่7.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและ 
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  (สกอ. 7.1) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบงชี ้
  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน หน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา พัฒนาให้
เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก 
การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน   การก าหนดแนววิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ 
หนว่ยงานให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง       
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง(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 

แหล่งที่มา   :    งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2  การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้  (สกอ.7.2) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
  หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน
และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับเพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร  เพ่ือการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน             
ทั้งนี ้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยอย่าง

น้อยต้องครอบคลุมการจัดการบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่ก 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 

แหล่งที่มา   :    ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
  เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม  
และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน 
เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์
ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมี
แผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารย์และบุคลากร 
 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานไปใช้ใน

การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ.7.4) 
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หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายใน 
หน่วยงานในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงิน
ของหน่วยงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงานในการควบคุม                
หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจนตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็น                 
ศูนย ์(0) คะแนน เช่น 

 1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของผู้รับบริการ บุคลากร
ภายในหน่วยงานทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่หน่วยงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์        
ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของหน่วยงานในการระงับ
เหตุการณ์ดังกล่าว 
 2. หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 
  3. หน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ได ้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอย่างรุนแรง 

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 

 

แหล่งที่มา   :    งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกล

ยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ  ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืน ๆ ที่หน่วยงานได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท า
รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม
เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานได ้

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ

ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

หน่วยงานและบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ :  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของหน่วยงานที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถ
ด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ 
ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่หน่วยงานใช้ในการด าเนินการ
ให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้จากค่าลงทะเบียน 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 
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งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาค
จากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม 
เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ
ด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

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 

 
แหล่งที่มา   :    ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 

 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา    

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งหน่วยงาน
ต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้น
สังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ด ี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงาน
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับฝ่าย/โครงการ และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย        

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง             
9 องค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
ผู้รับบริการ และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน 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 

 
แหล่งที่มา   :    งานประกันคุณภาพ 
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ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา    

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ระบุไว้ว่า “…ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษา
จะด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือต้นสังกัดก าหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ซึ่งผล
การประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน/หน่วยงานได้ ดังนั้น ในการ
ประเมินตัวบ่งชี้นี้จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องท าการ
ประเมินใหม ่

สูตรการค านวณ 
 ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  

 
จ านวนป ี

หมายเหตุ :  ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบัน/หน่วยงาน ตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด ย้อนหลัง 3 ปี ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เริ่มใช้คะแนนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (เนื่องจาก
ใช้เกณฑ์การประเมินใหม)่ เช่น 

 ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553 
 ประเมินปี 2555 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553 
 ประเมินปี 2556 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555, 2554 และ 2553 

เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลังเป็น
คะแนนของตัวบ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมิน
ภายนอก) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
จ านวน 3 ปีก่อนปีที่ประเมิน 

แหล่งที่มา   :    งานประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 9.2  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  
(สมศ. 15) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบป ี  ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบงช้ี 

ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2542  เทคโนธานีจึงได้เริ่มด าเนินการโครงการระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9002 : 1994 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามข้อก าหนดที่เน้นคุณภาพ “การให้บริการ” ปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จทางธุรกิจ ก็คือ "คุณภาพ" ของสินค้าหรือบริการ            
ซึ่งเป็นระดับของคุณลักษณะเฉพาะ ที่แฝงอยู่ในสินค้าหรือบริการ  ที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า  เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า องค์กรใดก็ตามหากสามารถผลิตสินค้า            
หรือให้บริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและมีความมุ่งมั่น  

การน าระบบบริหารคุณภาพ ISO มาใช้ในการบริหารเทคโนธานีนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปตามขั้นตอนที่
ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้น กระบวนการบริหารคุณภาพ ISO จึงต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งส าคัญในการรักษาระบบคุณภาพไว้ได้อย่างต่อเนื่องจะต้องสร้างจิตส านึกให้พนักงาน           
ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและธ ารงรักษาไว้ร่วมกัน 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี โดยผู้บริหารสูงสุดของ                  

เทคโนธานี 
2. มีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR : Quality Management  Representative) ระบบ

คุณภาพของเทคโนธานี เพ่ือท าให้มั่นใจว่ายังคงรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 
อย่างต่อเนื่อง 

3. มีการวางแผนการด าเนินงานประจ าปีเพ่ือรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี
อย่างต่อเนื่อง 

4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO (QMRC : Quality Management  
Representative Committee) ของเทคโนธานี และมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

5. มีการจัดท าเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO ครบถัวน  ได้แก่ เอกสารระดับที่ 1             
คือ คู่มือคุณภาพ เอกสารระดับที่ 2 คือ ขั้นตอนการด าเนินการ และเอกสารระดับที่ 3 
ได้แก่ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนต่างๆ และต้อง
แต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control) อย่างน้อย 1 คน    

6. มีการจัดอบรมทบทวนข้อก าหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO ให้พนักงานเทคโนธานีอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

7. มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพ่ือตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal Quality Audit) 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี และมีการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ตัวบงชี้ท่ี 9.3  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
 (เทคโนธานี 1) 
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8. มีการตรวจติดตาม เพ่ือรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถึง
รอบการตรวจ โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ให้การรับรอง (CB : Certify Body) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 
แหล่งที่มา   :    ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
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องค์ประกอบที่ 11  การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
 
 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้เทคโนธานีรับผิดชอบภารกิจนี้ ดังนั้น  
เทคโนธานีจึงได้วางระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม 
ก าหนดเป้าหมายในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีให้ชัดเจนเพ่ือเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนด าเนินงานในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย มีการ
ติดตาม ก ากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยี 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
4. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
5. มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ  
6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ

เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
กับภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ               

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ

ครบทุกข้อ 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 11.1  มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนเทคโนโลยี 
   ท่ีเหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (มทส. 1) 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี และหลักฐานการด าเนินงานตามแผน  ตลอดจนการประเมินและ
ปรับปรุง 

2. โครงการการบริหารงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

4. ข้อมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี  

5. ข้อมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะในการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

6. แผนบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

7. จ านวนโครงการหรือกิจกรรม ที่มีการน าความรู้ประสบการณ์จากการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการวิจัย และการบริการวิชาการ 

8.  รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

 
แหล่งที่มา   :     ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี    

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. 
โครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง   
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
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    จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี                                   
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ X 100 

 
 
 
 
ชนิดของตัวบงช้ี ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา    

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานตามภารกิจ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี     

ที่เหมาะสมประสบความส าเร็จ คือ จ านวนคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่เห็นความส าคัญและเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้านนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ใช้ระดับคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ของจ านวนคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในงานปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ต่อ จ านวนคณาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 
 

สูตรการค านวณ    

 

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
อยู่ระหว่างร้อยละ  

1 - 9 
ร้อยละ 10 - 14  ร้อยละ 15 - 19  ร้อยละ 20 - 24 มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 25 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา      

ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การนับจ านวนอาจารย์ที่มีส่วน
ร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีจะไม่นับซ้ า แม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหลาย
กิจกรรมหรือหลายโครงการ และสามารถนับอาจารย ์ประจ าที ่ลาศึกษาต่อได้ด้วย ดังนั้น                  
ตัวเปรียบเทียบจึงเป็นจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 
แหล่งที่มา   :     ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี     

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. 
โครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง   
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 11.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด 
   และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (มทส. 2) 
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      กิจกรรมหรือโครงการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

            จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
 

X 100 

 
 
 
 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา     

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี สะท้อน
ประสิทธิผลการให้บริการ ที่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของภาคการผลิต
อุตสาหกรรมและการบริการ และสะท้อนประสิทธิภาพการให้บริการของคณาจารย์  

เกณฑ์มาตรฐาน 
ใช้ระดับคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 
 

สูตรการค านวณ    

หมายเหตุ :  การนับจ านวนกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่ให้นับเฉพาะโครงการ หรือในกรณีที่โครงการได้ระบุกิจกรรมไว้ชัดเจน
ให้นับกิจกรรมแทนโครงการได้ แต่ทั้งนี้ทุกกิจกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ระยะเวลา กลุ่มเข้ารับบริการและผลการประเมินกิจกรรม สามารถนับซ้ าได้ ถ้าเป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการกับกลุ่มคนที่แตกต่างกัน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 10-19 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 20-29 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 30-39 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 40-49 

มีการด าเนินการ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 50 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง   (การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับ
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

แหล่งที่มา   :     ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี   
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.  
โครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง   
โครงกาสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 11.3  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด  
   และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (มทส.3) 
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ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา     

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
 การบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นการตอบสนองและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยตามหลักการสากลของการ อุดมศึกษา          
การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
ทั้งประชาชน ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เทคโนธานี                  
เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
โดยใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จากนั้นน าความคิดเห็นมาคิดคะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ใช้ระดับคะแนนผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

สูตรการค านวณ   
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้น าผลการส ารวจความพึงพอใจเป็นรายโครงการ/
กิจกรรม มาค านวณเป็นภาพรวม โดยใช้สมการดังนี้ 
 

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

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00 ข้ึนไป 

หมายเหตุ :   หากได้ต่ ากว่า 2.00 ได้คะแนน 0 
 

แหล่งที่มา   :     ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี   
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
โครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง   
โครงกาสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 

ตัวบงชี้ท่ี 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและ 
พัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4)          
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องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 
 

 
 
   

ชนิดตัวบงช้ี   ผลผลิต 

การคิดรอบป ี  ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบงช้ี 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน โดยประเด็นการประเมินผล 
มุ่งเน้นผลงานที่สะท้อนบทบาทตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน  จากการน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ  4  ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่ 1)  รักษาและเสริมจุดแข็ง พัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 
บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รู้ต้นทุนของการให้บริการ ท าให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 2)  พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา               
เพ่ือสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยจนสามารถพัฒนาตนเองทางการเงิน
ได้มากขึ้น  3)  สร้างข้อมูลเครือข่ายและความเชื่อมโยงระหว่างผู้สนับสนุนทุนภาครัฐ เอกชน                
และกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ชุมชุน สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการภาคการผลิตกับ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ เทคโนโลยีของชุมชน และอุตสาหกรรม  4)  สนับสนุน
การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคของประเทศ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 จ านวนร้อยละของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย เทียบกับตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงานทั้งหมด 

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 มีระบบและกลไกการติดตาม  ตรวจสอบ  

และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 

แหล่งที่มา   :    ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

ตัวบงชี้ท่ี 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (มทส. 5)  



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
ตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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รายละเอียดตัวบ่งชี้ข้ันต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 
 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบด ี

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมม
นาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด่าเนินการ  (3 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน                

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน                
 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  

             

ศสพ., สพค. ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก ่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดท าภาพรวมสถาบัน
และจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์                
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเดน่ที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 

             

สผ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่ 
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร

หลักสูตร 
               

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                   สกจ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบัน 

 แก่ งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 

 ที่เกี่ยวขอ้ง  

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ               

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

            ( 
ก าหนด 

เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ 
สกจ.  

เท่านั้น) 

     สพค.,สกจ. ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบัน 

 แก่ งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 

 ที่เกี่ยวขอ้ง  

 หมายถึง ตัวบ่งชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบด ี

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมม
นาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 
ตัวบ่งช้ีที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
            ( 

ก าหนด 
เป็นตัวบ่งชี้

เฉพาะ 
สอส. , 
สกน.. 

เท่านั้น) 
 
 

 ศบก.,ศบส., ศค., 
ศควท.,สกน.,    
สอส., ศูนย์ 
ปฏิบัติการทาง
การแพทย์ฯ ให้ขอ้มูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง  

ตัวบ่งช้ีที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน             

  

สพค. ให้ข้อมูลผล
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนแก่งาน QA 
สสว.เพื่อจัดส่งให้          
ส านักวิชา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

               

ตัวบ่งช้ีที ่2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

               

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหต ุ
ผลการเรยีนของนักศึกษาต่อรุ่น 

             
 

 
 
ศบก. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบัน 
แก่ งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

 ก. ระดับปริญญาตรี               

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  
(ยกเว้น สวพ.,  

สวพย.) 

            
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีทีส่ าเรจ็
การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 

             
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา               

 ก. ระดับปริญญาตรี               

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  
(ยกเว้น 
สวพย.) 

            
 

 หมายถึง ตัวบ่งชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบด ี

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมม
นาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระใน 1 ปี 
             

 
สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก ่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

             

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
(ยกเว้น สวพ.,  

สวพย.) 

            
 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
(ยกเว้น สวพ.,  

สวพย.) 

            
 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย์               สกจ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน 
QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา (2 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

             

 

ฝ่ายกิจการนักศกึษา, 
สมาคม มทส., ศสพ.  
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

             

 

ฝ่ายกิจการนักศกึษา  
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน 
QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 หมายถึง ตัวบ่งชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบด ี

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมม
นาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
             

 
 
   สบวพ.  
 ให้ข้อมูลในระดับ

สถาบัน 
 แก่ งาน QA สสว. 

เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน             
ที่เกี่ยวขอ้ง  

ตัวบ่งช้ีที ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

              

ตัวบ่งช้ีที ่4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

              

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

              

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์               
ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ                

 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 
             ( 

รายงาน

ข้อมูล

เฉพาะ 

ฟาร์มฯ) 

เทคโนธานี ให้ขอ้มูล
ในระดับสถาบันแก ่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 

             ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
ฟาร์มฯ 
เท่านั้น) 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

               

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

               

 หมายถึง ตัวบ่งชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบด ี

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมม
นาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 18 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม

ในด้านต่าง ๆ 
               

 18.1  ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

               

 18.2  ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

               

 องค์ประกอบท่ี 6 การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

              ฝ่ายกิจการนักศกึษา 
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก ่งาน QA  
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

            ( 
ก าหนด 

เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ 
สกน. 

เท่านั้น) 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและ
วัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดบัมหาวิทยาลัย) 

            ( 
รายงาน
เฉพาะ
สกน., 
สอส.) 

 สกน., สอส. สโมสร
เทคโนโลยีสุรนารี   
ให้ข้อมูลแก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 หมายถึง ตัวบ่งชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบด ี

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมม
นาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหาร

ทุกระดับของสถาบัน 
              ให้หน่วยงานเปลี่ยนค า

ว่า “สภามหาวิทยาลัย 
เป็น “คณะกรรมการ
ประจ่าส่านักวิชา/
ศูนย์/สถาบัน/ 
หน่วยงาน” 

ตัวบ่งช้ีที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้               ให้หน่วยงานเปลี่ยนค าว่า 
“สถาบัน” เป็น “ส่านัก
วิชา/ศูนย์/สถาบัน/ 
หน่วยงาน” 

ตัวบ่งช้ีที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ  

               

 ก. การบริหารจัดการ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

              สถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ให้ขอ้มูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน 
QA สสว. เพื่อจัด ส่งให้
หน่วยงาน ที่
เกี่ยวขอ้ง 

 ข. การเรียนการสอน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

             ( 
รายงาน
เฉพาะ 
ฟาร์มฯ 
เท่านั้น) 

ศบก./ ศบส./ ศนท. 
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ค. การวิจัย 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

             ( 
รายงาน
เฉพาะ 
ฟาร์มฯ 
เท่านั้น) 

สบวพ. ให้ขอ้มูลใน
ระดับสถาบันแก ่งาน 
QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 หมายถึง ตัวบ่งชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบด ี

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมม
นาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้)  (ต่อ)  
 ง. การเงิน 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
            ( 

ก าหนด 
เป็นตัวบ่งชี้

เฉพาะ 
สกบ. 

เท่านั้น) 

 สกบ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก ่งาน 
QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ีที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

              ฝ่ายบริหาร  ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก ่
งาน QA สสว. เพือ่
จัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ  
รวมบริการ ประสานภารกิจ 

              ฝ่ายบริหาร  
ให้ข้อมูล ในระดับ
สถาบันแก ่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน ------------------------------------------------เป็นการประเมินในระดับสถาบัน  ส านักวชิาไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้---------------------------------------- ฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย  
ให้ข้อมูล ในระดับ
สถาบันแก ่งาน QA 
สสว.  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

              ฝ่ายวิชาการประสาน
ขอข้อมูลผลการ
ประเมนิ เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
            ( 

ก าหนด 
เป็น 

ตัวบ่งชี้ที่
เฉพาะ 
สกบ.

เท่านั้น) 

 ฝ่ายบริหาร, ฝา่ย
วางแผน, สกบ.  ให้
ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบด ี

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมม
นาคาร 

หมายเหตุ 

 หมายถึง ตัวบ่งชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

               

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
รับรองโดยต้นสังกัด  
(ตัวบ่งชี้นี้จะไม่น่ามาคิดค่านวณ) 

               

 องค์ประกอบท่ี 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” (2 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)             ( 

ก าหนด 
เป็น 

ตัวบ่งชี ้
ที่เฉพาะ 
สกน. 

เท่านั้น) 

 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ีที ่10.2 ผลที่เกดิกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  
มีความรู้ เจตคติทีด่ี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

             

 องค์ประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  (4 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยีตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั 

              เทคโนธานี ให้
ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ีที ่11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 

              

ตัวบ่งช้ีที ่11.3 ร้อยละของกจิกรรมหรือโครงการการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่ออาจารย์ประจ า 

              

ตัวบ่งช้ีที ่11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี

              

 หมายถึง ตัวบ่งชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 



ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554 9/9 
 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบด ี

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมม
นาคาร 

หมายเหตุ 

 

 องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลกั 
                           (มหาวิทยาลัยก่าหนดให้องค์ประกอบท่ี 12 เป็นภารกิจหลกัของหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลกัในองค์ประกอบดังกล่าว) 

ตัวบ่งช้ีที ่12.1 
. 
. 
. 

 

.............................................................. 

.............................................................. 

............................................................... 

............................................................... 

               

 หมายถึง ตัวบ่งชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 

หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยก าหนดใหห้น่วยงานสนับสนุนต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ที่เน้นผลผลิตด้วย 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 ภาคผนวก 2 

ค าสั่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 352/2555 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี 
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