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คำนำ
ด้วยมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในใหม่ตามตัวบ่งชี้ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2553 และ
ให้ทุกมหาวิทยาลัยดาเนินการตามตัวบ่งชี้ขั้นตาดังกล่าว และทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศเป็นนโยบายให้
ทุกหน่ ว ยงานท าการประกัน คุ ณภาพภายใน ระดั บหน่ว ยงาน และให้ ใช้ตั ว บ่ง ชี้ตามทีมหาวิท ยาลั ย
กาหนดให้ ตามความเกียวข้อง พร้อมทั้งหน่ว ยงานสามารถเพิมเติมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้อีกตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน เพือเป็นเครืองบ่งชี้คุณภาพของหน่วยงาน
เทคโนธานี จึ ง ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน่ ว ยงานฉบั บ นี้ ขึ้ น โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อเป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพของเทคโนธานี อั น ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบคุณภาพ 7 องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ ทีครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้ผ่านการ
กลันกรองจากคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี เมือวันที 2 พฤษภาคม 2555 และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เมือวันที 21 พฤษภาคม 2555 ทีผ่านมา
คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เทคโนธานี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2554 ฉบับนี้ ได้มีการปรับปรุงเพือให้สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ตามทีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (ระดับหน่วยงาน) ให้ข้อเสนอแนะจากการประเมินเมือวันที 12 กรกฎาคม 2555
เทคโนธานีหวังเป็นอย่างยิงว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นคู่มือสนับสนุนใน
การจัดทารายงานการประกัน คุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2554 และ
ประจาปีงบประมาณ 2554 ได้ตามแนวทางทีมหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด

(รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์)
รักษาการแทนผู้อานวยการเทคโนธานี
ประธานคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของเทคโนธานี
1. ความเป็นมาของเทคโนธานี
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เป็นต้นมา จนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) รัฐบาลได้เน้นความสาคัญต่อบทบาท
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัย
ต่างๆ มีการปรับบทบาทให้เอื้ออานวยต่อการสร้างความสัมพันธ์และร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชน
ภาครัฐบาลในการพัฒนาวิทยาการร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเอง
ด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่ผ่านมามีปัญหาหลัก
ที่สาคัญ 3 ประการ ที่ต้องการการปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่
1. การวิจัยและพัฒนา ขาดเป้าหมายและทิศทางการวิจัย ขาดความต่อเนื่อง ทาให้ไม่
สามารถพัฒนาไปสู่กระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ขาดงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยังมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาน้อย
2. การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี มี ข้ อ เสี ย เปรี ย บในสั ญ ญาการน าเข้ า เทคโนโลยี ข าด
ความสามารถในการต่อรองและการคัดเลือกเทคโนโลยี เพราะขาดข้อมูลสารสนเทศ
ขาดความรู้ และไม่สามารถพึ่งตนเองในการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรของประเภทอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
3. กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขาดกาลังคนที่มีคุณภาพ การผลิตกาลังคน
ผิดประเภท ขาดประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติภาคสนาม ขาดความ
ชานาญในการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และใช้กาลังคนไม่คุ้มค่า
ตลอดจนควรมี ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศู น ย์ ค วามเป็ น เฉพาะ เช่ น ศู น ย์ วิ จั ย มั น
สาปะหลังและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ
จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้วางแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ และแก้ปัญหาดังกล่าวได้
อย่างแท้จริง โดยเตรียมการและวางแผนการจัดตั้ง เทคโนธานี (Technopolis) ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการจัดการตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม โดยสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับธุรกิจ
อุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด
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มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี ได้รั บ พระมหากรุณ าธิคุ ณ จากสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดเทคโนธานี (Technopolis)
เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2538 ประกอบด้วยอาคารจานวน 9 หลัง พื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร
บนพื้นที่ 600 ไร่
แผนการจัดตั้งเทคโนธานี เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในช่วงแรก
ก่อนที่จะพัฒนาให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ รัฐบาลได้กาหนดที่จะใช้บริเวณ
เทคโนธานี เป็นสถานที่จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี 2538 (world Tech’95
Thailand) ซึ่งเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับชาติ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็นรู้จัก
อย่างกว้างขวาง
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 2/2539 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม
2539 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกศูนย์บริการวิชาการกับยุบเลิกส่วนงานเทคโนธานีของสถาบันวิจัยและ
พัฒ นา ตั้งเป็ น ส่ ว นงานมีฐ านะเทีย บเท่าส านักวิช า ศูนย์ และสถาบันของมหาวิทยาลัย เรียกว่า
“เทคโนธานี ” เพื่อทาหน้ าที่เป็น หน่ ว ยงานกลางของมหาวิทยาลั ย ในการดาเนินภารกิจด้านการ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม และด้ า นการปรั บ แปลงถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
รายละเอียดตามข้อกาหนด 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
รับรองระบบคุณภาพ 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
โครงการศูน ย์ การเรี ย นรู้ ของชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้เ พิ่มอีก 2 โครงการ คือโครง การ
ศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ และโครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม
ปลายปี พ.ศ. 2552 ได้ เ พิ่ ม อี ก 1 โครงการ คื อ โครงการหน่ ว ยบริ ก ารทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยมีสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อาคาร F 1)
ต้นปี พ.ศ. 2553 ได้แต่งตั้งตาแหน่งหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี โดยได้
มอบหมายให้เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และเมื่อวันที่ 11
พฤศจิ กายน 2553 เทคโนธานี ได้รับการรับรองการต่ออายุระบบบริห ารคุณภาพมาตรฐาน ISO
(Renew-certification) และการรักษาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน (Surveillance) รวมถึงการ
รับรองการปรับเปลี่ยนยกระดับระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานจาก ISO 9001 : 2000 เป็น ISO
9001 : 2008 จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd.
ต้นปี พ.ศ. 2554 ได้ปรับเพิ่มอีก 2 โครงการ คือ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และ
โครงการเมืองจราจรจาลอง
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 แต่งตั้งรักษาการแทนรองผู้อานวยการเทคโนธานี เพิ่มอีก 1
ต าแหน่ ง และเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2555 มี ก ารทดลองปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน
ซึ่ ง แบ่ ง โครงสร้ า งเป็ น 5 กลุ่ ม งาน ได้ แ ก่ กลุ่ ม สนั บ สนุ น ก ารบริ ห ารงานกลาง (Central
Administration Support Group) กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park Group)
กลุ่มโครงการพิเศษ (Special Project Group) กลุ่มบริการวิชาการ (Academic Service Group)
และกลุ่มอุทยานการเรียนรู้สิรินธร (Sirindhorn Learning Park) โดยยกเลิกตาแหน่งหัวหน้า
สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานีเป็นการภายใน และกาหนดให้มีงานระบบบริหารคุณภาพ (Quality
Management System) เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบภาระงานด้านระบบคุณภาพ 5 ระบบ ประกอบด้วย
งานระบบบริหารคุณภาพ ISO งานประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจกรรม 5ส งานการจัดการความรู้
และงานบริ หารจั ดการความเสี่ ยง ทั้งนี้ ให้ งานระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management
System) สังกัดอยู่ในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับผู้อานวยการเทคโนธานี

2. บทบาทหน้าที่
เทคโนธานี เป็ น หน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการ
ให้บริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานการดาเนินงานตามภารกิจในการบริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่
ชุมชนโดยตอบสนองเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ

3.วิสัยทัศน์
เทคโนธานีมุ่งมั่นที่จะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์สาหรับภาคอีสานใต้ที่สมบูรณ์แบบมีความเป็น
เลิศในการบริการอย่างมีคุณภาพในระบบมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม

4. พันธกิจ
1. พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและกลุ่มการผลิต เพื่อให้ความสามารถในการเลือกรั บการ
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป
2. ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยสร้างให้เกิดกระบวนการปรับแปลงและ
ถ่ายทอดเสริมสร้างให้ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการรักษา ปรับแปลง พัฒนา และสร้าง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ โดยทาให้มีความสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น
3. ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ป ระชาชน และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต และ
บริการให้คาปรึกษาการใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่หรือหน่วยงาน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนธานี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนธานี ตามแผนระยะยาว 3-5 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554)
1. รักษาจุดแข็ง พัฒนา และปรับตัว อย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รู้ต้นทุนของการให้บริการ ทาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
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2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างรายได้จากการให้บริการ
วิชาการให้กับมหาวิทยาลัยจนสามารถพึ่งตนเองทางการเงินได้มากขึ้น
3. สร้างฐานข้อมูล เครือข่าย และความเชื่อมโยงระหว่างผู้สนับสนุนทุนภาครัฐ เอกชน และ
กลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ชุมชน สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ภาคการผลิตกับ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ การใช้เทคโนโลยีของชุมชน และอุตสาหกรรม
4. สนั บ สนุ น การพัฒ นาศู น ย์ค วามเป็น เลิ ศ เฉพาะทาง เช่ น ศู นย์ วิจัย มันส าปะหลั ง และ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ

6. โครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี
เทคโนธานี ดาเนินงานภายใต้กากับของ “คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี” ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากสานักวิชา และศู นย์ต่าง ๆ ทาหน้าที่วางแผน
และกาหนดนโยบายในภาพรวม กากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กาหนด
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี
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1. กลุ่มงานบริหาร
ลักษณะงานบริหารงานทั่วไป : สนับสนุน อานวยความสะดวกให้งานภารกิจหลัก
ขับเคลื่อนในทิศทางที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว น คือ ส่ ว นที่ 1 สานั กงานผู้ อานวยการเทคโนธานี (ฝ่า ย
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
จัดทาค่าย งานสร้างความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม
ประกอบด้วย ฝ่ายบริการวิชาการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โครงการ
อุทยานผีเสื้อ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการเมืองจราจรจาลอง โครงการ
หน่วยบริการงานแปลและล่าม และโครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ
3. งานปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ลักษณะการบริ การงานปรั บแปลง ถ่ า ยทอด และพัฒ นาเทคโนโลยี : งานให้
คาปรึกษา ศึกษาวิจัยและพัฒนา ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การให้คาปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้าน การวิเคราะห์ทดสอบ และงาน
สร้างความร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม
ประกอบด้ ว ย ฝ่ า ยปรั บ แปลงและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี โครงการอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ โครงการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย และ
โครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์
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ส่วนที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษา
1. องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยไม่เหมือนของมหาวิทยาลัยอื่น คือเป็น
ระบบบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ ” ดังนั้น โครงสร้างของการประกันคุณภาพ
การศึก ษา ถือว่ า สภามหาวิ ทยาลั ย เป็นองค์กรสู งสุ ด และมีส ภาวิช าการทาหน้าที่ดู แลด้า น
วิชาการ อาศัยโครงสร้างปกติทั้งหมดทาหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจา
ส านั ก วิ ช า ศู น ย์ สถาบั น และโครงการ ในการบริ ห ารจั ด การภายในระดั บ รองลงมา โดยมี
คณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา ซึ่งทาหน้าที่เสมือนเป็นองค์กรกลางของมหาวิทยาลั ย
ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กรกลางที่ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพนี้ จะให้มี
ฐานะเป็นคณะกรรมการประจาของสภามหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีกรรมการสภาวิชาการเป็นผู้
กลั่นกรองเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการจัดองค์กร
และกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้
แผนภูมิที่ 2 องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

ส่วนส่งเสริม
วิชาการ

คณะกรรมการ/คณะทางานต่าง
ๆ

คณะกรรมการประจา
ศูนย์/สถาบัน

คณะกรรมการประจา
สานักวิชาการ/สาขาวิชา

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงานอื่น ๆ
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี
เทคโนธานี ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน จึงมี
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพเพื่อทาหน้าที่พัฒนาตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพ
สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพใน
มิติต่าง ๆ โดยประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ. จานวน 9 ตัวบ่งชี้ สมศ. จานวน 4 ตัวบ่งชี้ มทส. จานวน
5 ตัวบ่งชี้ และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี จานวน 1 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 7 องค์ประกอบ
19 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง ในโอกาสในการพัฒนาและการ
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบแนวทาง
วิธีการและมาตรฐานการประกันคุณภาพที่กาหนด
2. เพื่อกระตุ้น เตือ นให้ มีการพัฒ นาคุณภาพการดาเนินงาน การบริการ และการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพในด้านต่าง ๆ และให้ได้ข้อมูลที่
ช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนา และการปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
4. เพื่ อ รายงานสถานภาพและพั ฒ นาการในด้ า นคุ ณ ภาพของหน่ ว ยงานต่ อ
มหาวิทยาลัย อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.2 มาตรการ
เพื่อการประกันคุณภาพของเทคโนธานีดาเนิ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงได้กาหนดมาตรการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานการประกันคุณภาพประจาเทคโนธานี เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ กาหนดกรอบแนวทาง และติดตามการดาเนินการ
ประกันคุณภาพของเทคโนธานี
2. ศึกษาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ที่จะนามาใช้ในการประกันคุณภาพ
3. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพ
4. ดาเนินงานการประกันคุณภาพตามคู่มือประกันคุณภาพ
5. ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
6. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
7. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
8. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ในเรื่องประกันคุณภาพ
3. คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุร นารี ได้มีการแต่งตั้ง คณะทางานประกันคุณ ภาพการศึก ษา
เทคโนธานี ประจาปีการศึกษา 2554 ดังมีรายนามต่อไปนี้
ผู้อานวยการเทคโนธานี
ประธานคณะทางาน
นางนพคุณ กสานติกุล
รองประธานคณะทางาน
นางสาวอรวรรณ จรุงจิตอภินันท์
คณะทางาน
นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
คณะทางาน
นางอนัญญา เทพบุตร
คณะทางาน
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช
นางจิระวดี รัตนกร
นางณัฎชลิการ์ เสนะพันธ์

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทาหรือปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เหมาะสม
และเป็นปัจจุบัน
2. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ของหน่วยงาน
3. เตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก
4. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
4. แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
กิจกรรม

ช่วงเวลาตามแผน

1. จัดทา(ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2554
2. ประชุมคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ครั้งที่ 1/2555 เพื่อ
ทบทวน/ปรับปรุงตัวบ่งชี้
3. นาเสนอเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เพื่อพิจ ารณา (ร่าง) คู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี ประจาปีการศึกษา 2554
เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
5. ประชุ ม คณะท างานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเทคโนธานี ครั้ ง ที่ 2/2555
เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
6. น าเสนอเข้ า ประชุ ม /แจ้ ง เวี ย น ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี
เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
7. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์ ให้ฝ่ายวิชาการ เพื่อจัดส่งให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก่อนล่วงหน้า
8. ประชุ ม คณะท างานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเทคโนธานี ครั้ ง ที่ 3/2555
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน
9. คณะท างานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเทคโนธานี ประชุ ม ร่ ว มรั บ การตรวจ
ประเมินภายในระดับหน่วยงาน (จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
10. เสนอรายงานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2554 (ฉบั บ
สมบูรณ์ล่าสุด) ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. ร่ ว มรั บ การตรวจประเมิ น ภายใน ระดั บ สถาบั น (เฉพาะประธาน หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย)
12. หน่ ว ยงานน าเสนอผลที่ ไ ด้ จ ากการจั ด ท ารายงานประเมิ น ตนเอง ( SAR)
ต่อผู้บริหารโดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน (Forum QA) เพื่อให้ผู้บริหารได้รับ
ทราบและให้ ข้อ คิด เห็ นอั น นาไปสู่ก ารจั ดท าแผนปฏิ บั ติก ารของหน่ วยงานและ
มหาวิทยาลัย
(สรุ ปความต้องการสิ่ง สนั บสนุ นจากมหาวิทยาลั ย เพื่ อแก้ ไขปัญ หาที่ ได้ จ ากการ
ประเมินตนเองของหน่วยงานจากการจัด Form สรุปผล QA เสนออธิการบดีเพื่อสั่ง
การผู้เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการต่อไป)

สัปดาห์ที่ 1-2 เมษายน 2555
สัปดาห์ที่ 1 พฤษภาคม 2555
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สัปดาห์ที่ 3 พฤษภาคม 2555
สัปดาห์ที่ 2-4 พฤษภาคม 2555
สัปดาห์ที่ 1-2 มิถุนายน 2555
สัปดาห์ที่ 3-4 มิถุนายน 2555
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555
สัปดาห์ที่ 2 กรกฎาคม 2555
กลางเดือนกรกฎาคม 2555
ปลายเดือนกรกฎาคม 2555
ต้นเดือนสิงหาคม 2555
ตุลาคม 2555

8

ส่วนที่ 3
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

ส่วนที่ 3
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
1. องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้
เทคโนธานี ได้ กาหนดตั วบ่ งชี้ ตามแนวทางการพั ฒนาตั วบ่ งชี้ ของ สกอ. จานวน 9 ตั วบ่ งชี้
สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ มทส. จานวน 5 ตัวบ่งชี้ และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี จานวน 1 ตัวบ่งชี้
รวมทั้งหมด 7 องค์ประกอบ และ 19 ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ข้อกาหนดการให้ข้อมูลที่เทคโนธานีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
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 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 2 ภายใน
สถาบัน (สมศ. 18.1)
ตัวบ่งชี้ 5.5 ผลการชี้นา 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
ตัวบ่งชี้ 7.4

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)
ก. การบริหารจัดการ
ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
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เงื่อนไข
(สัญลักษณ์)

๏
๏
๏


๏
๏
๏
๏
๏
๏
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

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 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ
(เทคโนธานี 1)
องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย(มทส. 1)
ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (มทส. 2)
ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (มทส. 3)
ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี (มทส. 4)
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (มทส. 5)

เงื่อนไข
(สัญลักษณ์)



๏




๏
๏
๏
๏
๏

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ ต่างๆ ดังนี้

๏

หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
 หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR
 หมายถึง ตัวบ่งชี้คุณภาพของ สมศ.

 หมายถึง ตัวบ่งชี้คุณภาพของเทคโนธานี
 หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR
 หมายถึง ตัวบ่งชีท้ ี่เทคโนธานีเพิ่มเติมโดยไม่ได้กาหนด (แต่เป็นระดับสถาบัน)
 หมายถึง ทธ.ให้ข้อมูลในระดับสถาบันแก่ งาน QA สสว. เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 2 รายละเอียดองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้สาหรับการประกันคุณภาพเทคโนธานี
องค์ประกอบตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้

ชนิดของตัว
บ่งชี้

การเก็บ
ฝ่าย/โครงการ
รวบรวมข้อมูล ที่ให้ข้อมูล

ตัว
บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และและแผนดาเนินการ (1 ตัวบ่งชี้)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ ปีงบประมาณ
AM
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้)
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
กระบวนการ ปีการศึกษา
AS, LC, BP,
วิชาการแก่สังคม
SC, TK, LS
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้ กระบวนการ ปีการศึกษา
AS, LC, BP,
เกิดประโยชน์ต่อสังคม
SC, TK, LS
และ TAG
5.3 การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
ผลผลิต
ปีการศึกษา
AMG, AG
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
และ TAG
ภายนอก
5.4 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ผลผลิต
ปีการศึกษา
AG และ
ของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
TAG
สถาบัน
5.5 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ผลผลิต
ปีการศึกษา
AG และ
ของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
TAG
สถาบัน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งชี้)
7.1 ภาวะผู้นาของคณะ
กระบวนการ ปีการศึกษา
AM
กรรมการบริหารเทคโนธานี และ
ผู้บริหารทุกระดับของเทคโนธานี
7.2 การพัฒนาเทคโนธานีสู่
กระบวนการ ปีการศึกษา
FA

องค์ประกอบ
ของหน่วยงาน
สกอ. 1.1
สกอ. 5.1
สกอ. 5.2
สมศ. 9
สมศ. 18.1
สมศ. 18.2

สกอ. 7.1
สกอ. 7.2

หน่วยงานเรียนรู้
7.3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
กระบวนการ ปีการศึกษา
และการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
กระบวนการ ปีการศึกษา
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้)
8.1 การเงินและงบประมาณ
กระบวนการ ปีงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (3 ตัวบ่งชี)้
9.1 ระบบและกลไกการประกัน
กระบวนการ ปีการศึกษา
คุณภาพการศึกษาภายใน
9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ผลผลิต
ปีการศึกษา
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด
9.3 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการ
ผลผลิต
ปีงบประมาณ
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
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สกอ. 7.3

FA

สกอ. 7.4

AM

สกอ. 8.1

QA

สกอ. 9.1

QA

สมศ. 15

AM

เทคโนธานี 1
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้

ชนิดของตัว
บ่งชี้

การเก็บ
ฝ่าย/โครงการ
รวบรวมข้อมูล ที่ให้ข้อมูล

ตัว
บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบ่งชี้)
11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง กระบวนการ ปีงบประมาณ
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มสี ่วน ปัจจัยนาเข้า ปีการศึกษา
ร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจา
11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
ผลผลิต
ปีการศึกษา
การปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์
ประจา
11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
ผลผลิต
ปีการศึกษา
การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก (1 ตัวบ่งชี)้
12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
ผลผลิต
ปีงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

องค์ประกอบ
ของหน่วยงาน

TAG

มทส. 1

TAG

มทส. 2

TAG

มทส. 3

TAG

มทส. 4

AM

มทส. 5

หมายเหตุ : ความหมายอักษรย่อ ดังนี้
AMG : Administration Management Group = กลุ่มงานบริหาร
AM : Administration Management = สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
FA : Follow, Auditing and Appraisals = งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
QA : Quality Assurance = งานประกันคุณภาพ
AG : Academic Group : กลุม่ งานบริการวิชาการ
AS : Academic Services = ฝ่ายบริการวิชาการ
LC : Learning Center = โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
BP : Butterfly Park = โครงการอุทยานผีเสื้อ
TS : Translation and Interpretation Unit = โครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม
LS : Laboratory Service Unit (LSU) = โครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ
SC : Science Class = โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
TK : Traffic Knowledge = โครงการเมืองจราจรจาลอง
TAG : Technology Adaptation Group = กลุ่มงานปรับแปลงฯ
TA : Technology Adaptation, Transfer and Development = ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี
SP : Science Park = โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
TP : Industrial Technology Assistance Program (Itap) = โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย
RT : Research Center for Cassava and Products (Rcap) = โครงการศูนย์วิจยั มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 3 จานวนองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพเทคโนธานี
องค์ประกอบคุณภาพ

จานวนตัวบ่งชี้
ผลผลิต
หรือผลลัพธ์

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์และแผน
ดาเนินการ
5. การบริการทางวิชาการแก่
สังคม

-

1
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ของ สกอ.)

-

1
(สกอ.)

-

3
(ตัวบ่งชี้ 9, 18.1 และ
18.2 ของ สมศ)

7. การบริหารและการจัดการ

-

2
(ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ 5.2
ของ สกอ.)
4
ตัวบ่งชี้ที่ (7.1, 7.2,
7.3 และ 7.4 ของ สกอ.)
1
(ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ของ สกอ.)

5
(สกอ. 2)
(สมศ. 3)
4
(สกอ.)

-

1
(สกอ.)

2
(ตัวบ่งชี้ที่ 15 ของ สมศ.)
และ
(ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ของ ทธ.)
2
(ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 และ 11.4
ของ มทส.)

3
(สกอ. 1)
(สมศ. 1)
(ทธ. 1)
4
(มทส.)

-

รวม

8. การเงินและงบประมาณ

-

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

-

1
(ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ของ สกอ.)

11. การปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี

1
(ตัวบ่งชี้ที่ 11.2
ของ มทส.)

1
(ตัวบ่งชี้ที่ 11.1
ของ มทส.)

12. การบริหารจัดการตาม
ภารกิจหลัก

-

-

1
(ตัวบ่งชี้ที่ 12.1
ของ มทส.)

1
(มทส.)

1
มทส. (1)

10
มทส. (1)
สกอ. (9)

8
มทส. (3)
สมศ. (4)
เทคโนธานี (1)

19
สกอ. (9)
สมศ. (4)
มทส. (5)
เทคโนธานี (1)

รวม
(7 องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้)
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2. การกาหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
2.1 กาหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
1) ตั ว บ่ ง ชี้ เ ชิ ง คุ ณ ภาพจะระบุ เ กณฑ์ ม าตรฐานเป็ น ข้ อ ๆ ก าหนดเกณฑ์ ก าร
ประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจานวนข้อและระบุว่าผล
การดาเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใด ๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้
1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่
ละตัวบ่งชี้จะกาหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1กาหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51
75.51  5
คะแนนที่ได้
=
= 3.78
100
ตัวอย่างที่ 2 กาหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 34.62
คะแนนที่ได้

=

34.62  5
85

= 2.04

ตัวอย่างที่ 3 ก าหนดค่ า เฉลี่ ย คื อ จ านวนเงิ น วิ จั ย ต่ อ อาจารย์ แ ละ
นักวิจัย 200,000 บาท เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน
คะแนนที่ได้

=

152,500.35  5 = 3.81
200,000

ตัวอย่างที่ 4 กาหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08
คะแนนที่ได้
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=

92.08  5
90

= 5

14

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

หลักการคานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้
1) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้
เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5
2) ผลการด าเนิ น งานต่ ากว่ า ค่ า ร้ อ ยละหรื อ ค่ า เฉลี่ ย ที่ ก าหนดให้ เ ป็ น
คะแนน 5 คานวณคะแนนที่ได้ดังนี้
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ที่ได้จากการดาเนินการ
x 5
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
โดยการปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น
72.364
เป็น 72.36
3.975
เป็น 3.98
2.2 การกาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่
ไม่ดาเนินการใด ๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของ
คะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00
หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
2.3 การคานวณผลการประเมิน
1) รายองค์ ประกอบ นาคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วย
จ านวนตั ว บ่ ง ชี้ ทั้ ง หมดในองค์ ป ระกอบนั้ น จะเป็ น คะแนนเฉลี่ ย ราย
องค์ประกอบ
2) ภาพรวม นาคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจานวน
ตัวบ่งชี้ทั้งหมดของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม
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3. คาอธิบาย เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1

กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

การคิดรอบปี

ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวบงชี้
หน่วยงานมีพันธกิจหลัก คือ พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการดาเนิน
พันธกิจหลัก หน่วยงานจาเป็นต้องมีการกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อให้หน่วยงานดาเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานต้องกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
กลยุทธ์และแผนดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน
แล้วจะต้องคานึงถึงหลักการมหาวิทยาลัย กรอบแผนมหาวิทยาลัยระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานโดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หน่ ว ยงาน โดยเป็ น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและพระราชบั ญ ญั ติ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น ของมหาวิ ท ยาลั ย กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกฝ่าย/โครงการภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 3 พันธกิจ คือ พัฒนา
กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ
4. มีตัว บ่ ง ชี้ข องแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บั ติก ารประจาปี และค่ าเป้า หมายของแต่ ล ะตัว บ่ง ชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 3 พันธกิจ
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6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

แหล่งที่มา : สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

17

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบงชี้
การบริการทางวิชาการแก่สั งคมเป็นภารกิจหลั กอย่างหนึ่งของหน่ว ยงาน จึงได้กาหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สั งคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์
ข้อ 2 และข้อ 3
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ายบริการวิชาการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โครงการอุทยานผีเสื้อ
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการเมืองจราจร และโครงการหน่วยบริการ
ทางห้องปฏิบัติการ

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

18
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ตัวบงชี้ที่ 5.2

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
(สกอ. 5.2)

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบงชี้
ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการ
และเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ
และความพร้อมตามจุดเน้นของหน่วยงาน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจาก
การให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิ ชาการตามจุดเน้น
ของหน่วยงาน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายใน หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ายบริการวิชาการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โครงการอุทยานผีเสื้อ
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการเมืองจราจร
โครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ และกลุ่มงานปรับแปลงฯ

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ตัวบงชี้ที่ 5.3

การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
(สมศ. 9)

ชนิดของตัวบงชี้

ผลผลิต

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบงชี้
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่
หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทาให้ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ชุมชน/องค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. แผนและกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2. รายงานเอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นาหรือสมาชิกของ
ชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์ก ร
ที่สร้างประโยชน์ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม
แหล่งที่มา : กลุ่มงานบริหาร
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานปรับแปลง และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ตัวบงชี้ที่ 5.4

ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในหน่วยงาน (สมศ. 18.1)

ชนิดของตัวบงชี้

ผลผลิต

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบงชี้
หน่วยงานเลือกดาเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ความรักชาติ บารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
สิ่ งเสพติ ด ความฟุ่ ม เฟื อ ย การแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง สร้ า งสั ง คมสิ น ติ สุ ข และความปรองดอง
ตลอดจนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น
ทั้ ง นึ้ ประเด็ น ที่ ชี้ น าหรื อ แก้ ปั ญ หาสั ง คม ที่ เ ป็ น สถาบั น เลื อ กด าเนิ น การ ต้ อ งผ่ า นการ
เห็นชอบคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรื อ กิจ กรรมที่ ห น่ ว ยงานได้ด าเนิ นงานที่ มีป ระโยชน์ แ ละสร้ า งคุณ ค่ า ต่ อ
หน่วยงาน มีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ ระบุวัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งความสาเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
ที่หน่วยงานได้ดาเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสังคมจากการดาเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
แหล่งที่มา

กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานปรับแปลง และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ตัวบงชี้ที่ 5.5

ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกหน่วยงาน (สมศ. 18.2)

ชนิดของตัวบงชี้

ผลผลิต

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบงชี้
หน่วยงานเลือกดาเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ความรักชาติ บารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
สิ่ งเสพติ ด ความฟุ่ ม เฟื อ ย การแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง สร้ า งสั ง คมสิ น ติ สุ ข และความปรองดอง
ตลอดจนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น
ทั้ ง นึ้ ประเด็ น ที่ ชี้ น าหรื อ แก้ ปั ญ หาสั ง คม ที่ เ ป็ น สถาบั น เลื อ กด าเนิ น การ ต้ อ งผ่ า นการ
เห็นชอบคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานได้ ด าเนิ น งานที่ มี ป ระโยชน์ แ ละสร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ
หน่วยงาน มีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งความสาเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
ที่หน่วยงานได้ดาเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคมจากการดาเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
แหล่งที่มา

กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานปรับแปลง และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1

ภาวะผู้นาของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1)

ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
การคิดรอบปี
ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบงชี้
ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ คณะกรรมการการบริหาร
หน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับหน่วยงานนั้นๆ หาก คณะกรรมการการบริหารหน่วยงานและ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นาที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากร
อย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา
และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทาให้หน่วยงานเจริญ
รุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑมาตรฐาน
1. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา หน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
7. คณะกรรมการการบริ ห ารหน่ ว ยงานประเมิ นผลการบริ ห ารงานของหน่ว ยงานและ
ผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1
ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

แหล่งที่มา : สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
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ตัวบงชี้ที่ 7.2

การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้ (สกอ.7.2)

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบงชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน หน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้
เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก
การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การกาหนดแนววิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพั ฒนาความรู้และทักษะด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่ งปั น และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีป ระสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

แหล่งที่มา : งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
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ตัวบงชี้ที่ 7.3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบงชี้
หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับหน่ว ยงาน เพื่อให้ เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน
และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีก ารน าผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ ระบบสารสนเทศมาปรั บ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

แหล่งที่มา : สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ตัวบงชี้ที่ 7.4

ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบงชี้
เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม
และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน
เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์
ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมี
แผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายของหน่ ว ยงานตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบพั น ธกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงานร่ ว มเป็ น คณะกรรมการหรื อ
คณะทางาน
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. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติ ดตาม และประเมิน ผลการดาเนิน งานตามแผน และรายงานต่อ คณะ
กรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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หมายเหตุ :

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายใน
หน่วยงานในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงิน
ของหน่ ว ยงาน อั น เนื่ อ งมาจากความบกพร่ อ งของหน่ ว ยงานในการควบคุ ม
หรื อจั ดการกับ ความเสี่ ยง หรือปัจจัยเสี่ ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมี
หลั ก ฐานประกอบที่ ชั ด เจนตั ว อย่ า งความเสี่ ย งร้ า ยแรงที่ ใ ห้ ผ ลประเมิ น เป็ น
ศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทาร้ ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของผู้รับบริการ บุคลากร
ภายในหน่วยงานทั้งๆ ที่อยู่ในวิสั ยที่หน่วยงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของหน่วยงานในการระงับ
เหตุการณ์ดังกล่าว
2. หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
3. หน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ได้ ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอย่างรุนแรง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

แหล่งที่มา : งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

การคิดรอบปี

ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวบงชี้
หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกล
ยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานให้สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน ทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่น ๆ ที่หน่วยงานได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทา
รายงานทางการเงิน อย่ างเป็ น ระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานได้
เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงิ น ของหน่ ว ยงานที่ ส ามารถผลั ก ดั น แผนกลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงานให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตาม
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรั พยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้
ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่หน่วยงานใช้ในการดาเนินการ
ให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้จากค่าลงทะเบียน
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งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาค
จากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม
เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ
ดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

แหล่งที่มา : สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

29

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบงชี้
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งหน่วยงาน
ต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยหน่วยงานต้น
สังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงาน
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับฝ่าย/โครงการ และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย ตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ มหาวิทยาลัย
กาหนด และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง
9 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ในการประกั นคุ ณภาพการศึก ษา โดยเฉพาะ
ผู้รับบริการ และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

แหล่งที่มา : งานประกันคุณภาพ

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ตัวบงชี้ที่ 9.2

ผลประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในรั บ รองโดยต้ น สั ง กั ด
(สมศ. 15)

ชนิดของตัวบงชี้

ผลผลิต

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบงชี้
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ระบุไว้ว่า “…ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึ กษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษา
จะดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกาหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ ซึ่งผล
การประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของคุณภาพการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน/หน่วยงานได้ ดังนั้น ในการ
ประเมินตัวบ่งชี้นี้จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทาการ
ประเมินใหม่
สูตรการคานวณ
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
จานวนปี

หมายเหตุ : ใช้คะแนนประเมิน ระบบประกัน คุณภาพภายในของสถาบัน/หน่ ว ยงาน ตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด ย้อนหลัง 3 ปี ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เริ่มใช้คะแนนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (เนื่องจาก
ใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) 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
จานวน 3 ปีก่อนปีที่ประเมิน
แหล่งที่มา : งานประกันคุณภาพ
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ตัวบงชี้ที่ 9.3

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ
(เทคโนธานี 1)

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

การคิดรอบปี

ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวบงชี้
ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2542 เทคโนธานีจึงได้เริ่มดาเนินการโครงการระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9002 : 1994 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามข้อกาหนดที่เน้นคุณภาพ “การให้บริการ” ปัจจัยสาคัญ
ประการหนึ่งที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จทางธุรกิจ ก็คือ "คุณภาพ" ของสินค้าหรือบริการ
ซึ่งเป็นระดับของคุณลักษณะเฉพาะ ที่แฝงอยู่ในสินค้าหรือบริการ ที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า องค์กรใดก็ตามหากสามารถผลิตสินค้า
หรือให้บริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและมีความมุ่งมั่น
การนาระบบบริหารคุณภาพ ISO มาใช้ในการบริหารเทคโนธานีนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้
ผู้รับบริการเกิดความมั่น ใจว่าการดาเนินงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปตามขั้นตอนที่
ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น กระบวนการบริหารคุณภาพ ISO จึงต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งสาคัญในการรักษาระบบคุณภาพไว้ได้อย่างต่อเนื่องจะต้องสร้างจิตสานึกให้พนักงาน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและธารงรักษาไว้ร่วมกัน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการกาหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี โดยผู้บริหารสูงสุ ดของ
เทคโนธานี
2. มีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR : Quality Management Representative) ระบบ
คุณภาพของเทคโนธานี เพื่อทาให้ มั่นใจว่ายังคงรักษาระบบบริห ารจัดการคุณภาพ ISO
อย่างต่อเนื่อง
3. มีการวางแผนการดาเนินงานประจาปีเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี
อย่างต่อเนื่อง
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO (QMRC : Quality Management
Representative Committee) ของเทคโนธานี และมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
5. มีการจั ดทาเอกสารตามระบบบริห ารคุณภาพ ISO ครบถัว น ได้แ ก่ เอกสารระดับที่ 1
คือ คู่มือคุณภาพ เอกสารระดับที่ 2 คือ ขั้นตอนการดาเนินการ และเอกสารระดับที่ 3
ได้แก่ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนต่างๆ และต้อง
แต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control) อย่างน้อย 1 คน
6. มีการจัดอบรมทบทวนข้อกาหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO ให้พนักงานเทคโนธานีอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
7. มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal Quality Audit)
ระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี และมีการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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8. มีการตรวจติดตาม เพื่อรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถึง
รอบการตรวจ โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ให้การรับรอง (CB : Certify Body)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

แหล่งที่มา : สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
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องค์ประกอบที่ 11
ตัวบงชี้ที่ 11.1

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (มทส. 1)

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การปรั บ แปลง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมเป็ น ภารกิ จ อย่ า งหนึ่ ง ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้เทคโนธานีรับผิดชอบภารกิจนี้ ดังนั้น
เทคโนธานีจึงได้วางระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม
กาหนดเป้าหมายในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีให้ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนดาเนิ นงานในการปรั บแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลั ย มีการ
ติด ตาม ก ากั บ สนั บ สนุ น การปฏิบั ติ งานตามภารกิ จ ด้ านการปรั บแปลง ถ่ ายทอด และพั ฒ นา
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี
2. มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
3. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
4. มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5. มีการจั ดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ
6. มีการประเมิน สั มฤทธิผ ลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
กับภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. นโยบาย แผนกลยุ ท ธ์ แผนงานของการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นา
เทคโนโลยี และหลักฐานการดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและ
ปรับปรุง
2. โครงการการบริ หารงานการปรั บแปลง ถ่ ายทอด และพั ฒนาเทคโนโลยี ของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี เช่น คาสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
4. ข้อมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี
5. ข้ อ มู ล หรื อ หลั ก ฐานการพั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ มี ส มรรถนะในการปรั บ แปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
6. แผนบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับ การเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
7. จานวนโครงการหรือกิจกรรม ที่มีการนาความรู้ประสบการณ์จากการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการวิจัย และการบริการวิชาการ
8. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
แหล่งที่มา : ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.
โครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลัง
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
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ตัวบงชี้ที่ 11.2
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบปี

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (มทส. 2)
ปัจจัยนาเข้า
ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบงชี้
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานตามภารกิจ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมประสบความสาเร็จ คือ จานวนคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่เห็นความสาคัญและเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้านนี้
เกณฑ์มาตรฐาน
ใช้ระดับคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ของจานวนคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในงานปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ต่อ จานวนคณาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
สูตรการคานวณ
จานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ

X 100

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
อยู่ระหว่างร้อยละ
1-9

คะแนน 2
ร้อยละ 10 - 14

คะแนน 3
ร้อยละ 15 - 19

คะแนน 4
ร้อยละ 20 - 24

คะแนน 5
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 25

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การนับจานวนอาจารย์ที่มีส่วน
ร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีจะไม่นับซ้า แม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นมีส่วนร่วมใน
กิจ กรรมหรื อโครงการการปรั บ แปลง ถ่ ายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยีข องมหาวิท ยาลัย หลาย
กิจ กรรมหรือ หลายโครงการ และสามารถนับ อาจารย์ป ระจ าที ่ ล าศึ ก ษาต่ อ ได้ ด้ ว ย ดั ง นั้ น
ตัวเปรียบเทียบจึงเป็นจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
แหล่งที่มา : ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.
โครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลัง
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
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ตัวบงชี้ที่ 11.3

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (มทส.3)

ชนิดของตัวบงชี้

ผลผลิต

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบงชี้
จานวนโครงการ/กิจ กรรมด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี สะท้อน
ประสิทธิผลการให้บริการ ที่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของภาคการผลิต
อุตสาหกรรมและการบริการ และสะท้อนประสิทธิภาพการให้บริการของคณาจารย์
เกณฑ์มาตรฐาน
ใช้ระดับคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ของจานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา
สูตรการคานวณ
กิจกรรมหรือโครงการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
หมายเหตุ :

X 100

การนั บ จ านวนกิ จ กรรมหรื อ โครงการการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นา
เทคโนโลยีที่ให้นับเฉพาะโครงการ หรือในกรณี ที่โครงการได้ระบุกิจกรรมไว้ชัดเจน
ให้นับกิจกรรมแทนโครงการได้ แต่ทั้งนี้ทุกกิจกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ งบประมาณ
ระยะเวลา กลุ่มเข้ารับบริการและผลการประเมินกิจกรรม สามารถนับซ้าได้ ถ้าเป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการกับกลุ่มคนที่แตกต่างกัน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ร้อยละ 10-19

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
ร้อยละ 20-29

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ร้อยละ 30-39

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ร้อยละ 40-49

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (การนับจานวนอาจารย์ประจาให้นับ
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง
แหล่งที่มา : ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.
โครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลัง
โครงกาสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
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ตัวบงชี้ที่ 11.4

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4)

ชนิดของตัวบงชี้

ผลผลิต

การคิดรอบปี

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบงชี้
การบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นการตอบสนองและแสดงความ
รั บผิ ดชอบต่ อ สั ง คม ซึ่ งถื อ เป็ น บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ตามหลั ก การสากลของการอุ ดมศึ กษา
การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทั้ ง ประชาชน ผู้ มารั บบริ การ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ หรื อหน่ วยงานทั้ งภาครั ฐและเอกชน เทคโนธานี
เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
โดยใช้ แ บบสอบถามถามความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารงานปรั บ แปลง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จากนั้นนาความคิดเห็นมาคิดคะแนนเฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
ใช้ระดับคะแนนผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สูตรการคานวณ
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้นาผลการสารวจความพึงพอใจเป็นรายโครงการ/
กิจกรรม มาคานวณเป็นภาพรวม โดยใช้สมการดังนี้
p

ความพึงพอใจ =

xn
i 1
p

i i

n
i 1

i

= ค่าเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i (คะแนนเต็ม 5)
n i = จานวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i
i
= ลาดับที่ของกิจกรรม/โครงการ ตั้งแต่ 2 ถึง P
p = จานวนโครงการ/กิจกรรมทัง้ หมด

xi

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
2.00-2.49

หมายเหตุ :

คะแนน 2
2.50-2.99

คะแนน 3
3.00-3.49

คะแนน 4
3.50-3.99

คะแนน 5
4.00 ขึ้นไป

หากได้ต่ากว่า 2.00 ได้คะแนน 0

แหล่งที่มา : ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
โครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลัง
โครงกาสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
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องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตัวบงชี้ที่ 12.1

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (มทส. 5)

ชนิดตัวบงชี้
ผลผลิต
การคิดรอบปี
ปีงบประมาณ
คาอธิบายตัวบงชี้
พิ จ ารณาจากระดั บ ความส าเร็ จ ของการบรรลุ เ ป้ า หมายแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน โดยประเด็นการประเมินผล
มุ่งเน้นผลงานที่สะท้อนบทบาทตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน จากการนาประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) รักษาและเสริมจุดแข็ง พัฒนาและปรับตัวอย่ างต่อเนื่อง
บริ ห ารจั ด การด้ ว ยความโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ รู้ ต้ น ทุ น ของการให้ บ ริ ก าร ท าให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด 2) พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างวิ ช าการ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
เพื่อสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยจนสามารถพัฒนาตนเองทางการเงิน
ได้ม ากขึ้ น 3) สร้ างข้อ มูล เครื อ ข่า ยและความเชื่อ มโยงระหว่ างผู้ ส นั บสนุ นทุน ภาครัฐ เอกชน
และกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ชุมชุน สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการภาคการผลิตกับ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ เทคโนโลยีของชุมชน และอุตสาหกรรม 4) สนับสนุน
การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคของประเทศ
เกณฑ์มาตรฐาน
จานวนร้อยละของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานประจาปี
งบประมาณที่ บ รรลุ เ ป้ า หมาย เที ย บกั บ ตั ว บ่ ง ชี้ข องแผนปฏิ บั ติง านตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
หน่วยงานทั้งหมด
สูตรการคานวณ
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 50 - 59

คะแนน 2
ร้อยละ 60 - 69

คะแนน 3
ร้อยละ 70 – 79

คะแนน 4
ร้อยละ 80 – 89

คะแนน 5
ร้อยละ 90 – 100

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เอกสารการกาหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาหน่ว ยงาน ในรอบ
ปีงบประมาณ เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ และผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน มีระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน
แหล่งที่มา : สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

40

ภาคผนวก 1
ตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554
องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด่าเนินการ (3 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน



ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์


16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ













 





ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร

หมายเหตุ


ศสพ., สพค. ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดทาภาพรวมสถาบัน
และจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง




สผ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง





สกจ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบัน
แก่ งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย


สพค.,สกจ. ให้ข้อมูล
กาหนด
สนับสนุน
ในระดับสถาบัน
เป็นตัวบ่งชี้
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
แก่ งาน QA สสว.
เฉพาะ
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
สกจ.
ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น)
 หมายถึง ตัวบ่งชีข้ องหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome

ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้



ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน



ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุ
ผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา



ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีทสี่ าเร็จ
การศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี







(

กาหนด
เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ
สอส. ,
สกน..
เท่านั้น)

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร

หมายเหตุ

ศบก.,ศบส., ศค.,
ศควท.,สกน.,
สอส., ศูนย์
ปฏิบัติการทาง
การแพทย์ฯ ให้ขอ้ มูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สพค. ให้ข้อมูลผล
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนแก่งาน QA
สสว.เพื่อจัดส่งให้
สานักวิชา





(ยกเว้น สวพ.,
สวพย.)







(ยกเว้น
สวพย.)






ศบก. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบัน
แก่ งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

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

ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 บั ณฑิ ตปริ ญญาตรี ที่ ได้ งานท าหรื อประกอบ

อาชีพอิสระใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่
(ยกเว้
น สวพ.,
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

สวพย.)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
(ยกเว้
น สวพ.,
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
สวพย.)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์


องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึ กษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร

หมายเหตุ
สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สกจ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน
QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง



ฝ่ายกิจการนักศึกษา,
สมาคม มทส., ศสพ.
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา


ฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน
QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
 หมายถึง ตัวบ่งชีข้ องหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome

ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพั ฒนางานวิ จั ยหรื องาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนั บสนุนงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี
























สบวพ.
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบัน
แก่ งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง



(
รายงาน
ข้อมูล
เฉพาะ
ฟาร์มฯ)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)



ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก



หมายเหตุ







ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร







(

เทคโนธานี ให้ขอ้ มูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
ฟาร์มฯ
เท่านั้น)



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

ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในด้านต่าง ๆ

18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน

18.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
องค์ประกอบที่ 6 การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี













(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

หมายเหตุ



















(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร



(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

(



ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กาหนด
เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ
สกน.
เท่านั้น)

(
รายงาน
เฉพาะ
สกน.,
สอส.)

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

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

ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหาร
ทุกระดับของสถาบัน

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร



















 







ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้



















 







ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการ
ตัดสินใจ
ก. การบริหารจัดการ



หมายเหตุ
ให้หน่วยงานเปลี่ยนคา
ว่า “สภามหาวิทยาลัย
เป็น “คณะกรรมการ
ประจ่าส่านักวิชา/
ศูนย์/สถาบัน/
หน่วยงาน”
ให้หน่วยงานเปลี่ยนคาว่า
“สถาบัน” เป็น “ส่านัก
วิชา/ศูนย์/สถาบัน/
หน่วยงาน”

สถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ให้ขอ้ มูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน
QA สสว. เพื่อจัด ส่งให้
หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง
ข. การเรียนการสอน




( ศบก./ ศบส./ ศนท.
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
รายงาน ให้ข้อมูลในระดับ
เฉพาะ สถาบันแก่ งาน QA
ฟาร์มฯ สสว. เพื่อจัดส่งให้
เท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค. การวิจัย


( สบวพ. ให้ขอ้ มูลใน
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
รายงาน ระดับสถาบันแก่ งาน
เฉพาะ QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ฟาร์มฯ ให้หน่วยงาน
เท่านั้น) ที่เกี่ยวข้อง
 หมายถึง ตัวบ่งชีข้ องหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)









ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554









 







6/9

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ง. การเงิน
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี





(



















ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร







กาหนด
เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ
สกบ.
เท่านั้น)

หมายเหตุ
สกบ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน
QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง





(



ฝ่ายบริหาร ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพือ่
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ




 

   



ฝ่ายบริหาร
รวมบริการ ประสานภารกิจ
ให้ข้อมูล ในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
------------------------------------------------เป็นการประเมินในระดับสถาบัน สานักวิชาไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้---------------------------------------- ฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย
ให้ข้อมูล ในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA
สสว.
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห าร

ฝ่ายวิชาการประสาน
สถาบัน
ขอข้อมูลผลการ
ประเมิน เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)



ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

กาหนด
เป็น
ตัวบ่งชี้ที่
เฉพาะ
สกบ.
เท่านั้น)

ฝ่ายบริหาร, ฝ่าย
วางแผน, สกบ. ให้
ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร

หมายเหตุ

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

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ



การศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

รับรองโดยต้นสังกัด
(ตัวบ่งชี้นี้จะไม่น่ามาคิดค่านวณ)
องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)

มีความรู้ เจตคติทดี่ ี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี























(

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กาหนด
เป็น
ตัวบ่งชี้
ที่เฉพาะ
สกน.
เท่านั้น)

(4 ตัวบ่งชี้)


















 

























 

























 

























 







เทคโนธานี ให้
ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

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

ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
(มหาวิทยาลัยก่าหนดให้องค์ประกอบที่ 12 เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักในองค์ประกอบดังกล่าว)


  

    

ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ..............................................................
. ..............................................................
. ...............................................................
. ...............................................................

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร

หมายเหตุ



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

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยกาหนดให้หน่วยงานสนับสนุนต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ที่เน้นผลผลิตด้วย

ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554
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ภาคผนวก 2
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 352/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี

