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

 เทคโนธานีจึ ง ได้จั ดท าคู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่ วยงานฉบับนี้ ขึ้ น              
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพของเทคโนธานี อันประกอบด้วย
องค์ประกอบคุณภาพ 7 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ ที ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้ผ่านการ
กลั นกรองจากคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี เมื อวันที  17 มกราคม 2556 และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เมื อวันที  12 กุมภาพันธ์ 2556 ที ผ่านมา นอกจากนี้
ยังได้ปรับแก้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงาน เพื อให้เป็นไปตามข้อสรุปจากการประชุมเพื อท า
ความเข้าใจเกี ยวกับการปรับเกณฑ์การประเมินร่วมกับส่วนส่งเสริมวิชาการ เมื อวันที  25 มีนาคม 2556 
เป็นที เรียบร้อยแล้ว และผ่านการกลั นกรองและเห็นชองจากคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา         
เทคโนธานี อีกครั้ง เมื อวันที  11 มิถุนายน 2556 

 เทคโนธานีหวังเป็นอย่างยิ งว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นคู่มือสนับสนุนใน
การจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี ปีการศึกษา 2555 ได้ตามแนวทาง      
ที มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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  สวนท่ี 1 
ขอมูลทั่วไปของเทคโนธาน ี

1. ความเปนมาของเทคโนธาน ี

ต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เปนตนมา จนถึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) รัฐบาลไดเนนความสําคัญตอบทบาทของ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง โดยมุงเนนใหมหาวิทยาลัยตางๆ มีการ

ปรับบทบาทใหเอ้ืออํานวยตอการสรางความสัมพันธและรวมกันระหวางภาคธุรกิจเอกชนภาครัฐบาลใน

การพัฒนาวิทยาการรวมกัน เพื่อสรางความเขมแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเองดานเทคโนโลยีใน

การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ที่ผานมามีปญหาหลักที่สําคัญ 3 ประการ ที่

ตองการการปรับปรุงและแกไขอยางตอเน่ืองและเห็นผลเปนรูปธรรม ไดแก 

1. การวิจัยและพัฒนา ขาดเปาหมายและทิศทางการวิจัย ขาดความตอเน่ือง ทําให               

ไมสามารถพัฒนาไปสูกระบวนการผลิตในเชิงพาณิชยได ขาดงบประมาณสนับสนุนจาก

ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยังมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนานอย 

2. การถายทอดเทคโนโลยี มีขอเสียเปรียบในสัญญาการนําเขาเทคโนโลยีขาดความสามารถ

ในการตอรองและการคัดเลือกเทคโนโลยี เพราะขาดขอมูลสารสนเทศ  ขาดความรู และ

ไมสามารถพึ่งตนเองในการดัดแปลงหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับทรัพยากรของประเภท

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไมสามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยได 

3. การขาดกําลังคนที่มีคุณภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการผลิตกําลังคน ผิด

ประเภท ขาดประสบการณในหองปฏิบัติการและการปฏิบัติภาคสนาม  ขาดความชํานาญ

ในการใชอุปกรณที่ทันสมัยซึ่งเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ

ใชกําลังคนไมคุมคา 

ตลอดจนควรมีการสนับสนุนการพัฒนาศูนยความเปนเฉพาะ เชน ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและ

ผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ 

จากปญหาดังกลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงไดวางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ใหเปนมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความตองการของประเทศและแกปญหาดังกลาวไดอยางแทจริงโดย

เตรียมการและวางแผนการจัดต้ังเทคโนธานี (Technopolis) ใหเปนสวนหน่ึงของแผนการจัดการต้ัง

มหาวิทยาลัย  เพื่อใหเปนศูนยกลางการวิจัย การปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีไปสูชุมชนและ

อุตสาหกรรม โดยสรางความสัมพันธและความรวมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรม  ทั้งภาครัฐและเอกชนอยาง

ใกลชิด 

 เมื่อวันพุธที่  29  มีนาคม 2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ           

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดเทคโนธานี 

(Technopolis) ซึ่งประกอบดวยอาคารจํานวน 9 หลัง พื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 600 ไร 

แผนการจัดต้ังเทคโนธานี เปนสวนหน่ึงของแผนการจัดต้ังมหาวิทยาลัย ในชวงแรกกอนที่จะ

พัฒนาใหเปนอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สมบูรณ รัฐบาลไดกําหนดที่จะใชบริเวณเทคโนธานีเปน
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สถานที่จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในป 2538 (world Tech’95 Thailand) ซึ่งเปนการแสดง

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับชาติ เปนผลใหมหาวิทยาลัย เปนที่รูจักอยางกวางขวาง 

 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมคร้ังที่ 2/2539 วันเสารที่ 16 มีนาคม 2539 มีมติ

อนุมัติใหยกเลิกศูนยบริการวิชาการกับยุบเลิกสวนงานเทคโนธานีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้ังเปนสวนงานมี

ฐานะเทียบเทาสํานักวิชา ศูนย และสถาบันของมหาวิทยาลัย เรียกวา “เทคโนธานี” เพื่อทําหนาที่เปน

หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดําเนินภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม และดานการปรับ

แปลงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียดตามขอกําหนด มทส. วาดวยการจัดต้ังเทค

โนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2539 

ป พ.ศ. 2542 ไดโอนยายโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจากฝายวิชาการมาเปนงาน

สวนหน่ึงของเทคโนธานี และปรับโครงสรางจาก 5 ฝาย เปน 3 ฝาย คือ ฝายบริหารงานทั่วไป  ฝาย

บริการวิชาการ และฝายปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยี  ตอมาในป พ.ศ. 2543 เทคโนธานีไดรับการ

รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994  จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd.    เปนคร้ังแรก 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543    

 ป พ.ศ. 2547 เทคโนธานีไดรับการรับรองการปรับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002: 1994 เปน 

ISO 9001 : 2000 จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. เปนคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

จากบริษัท SGS (Thailand) จํากัด    

 ป พ.ศ. 2549 ไดปรับโครงสรางการบริหารของเทคโนธานี เปน 3 ฝาย 4 โครงการ คือฝาย

บริหารงานทั่วไป ฝายบริการวิชาการ ฝายปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยี โครงการอุทยานผีเสื้อ โครงการ

หนวยบมเพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และโครงการศูนย

การเรียนรูของชุมชน   โดยในป พ.ศ. 2550 ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

ตอเน่ืองเปนคร้ังที่ 3  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  เชนเดิม  และตอมาในป พ.ศ. 2551 เทคโน

ธานี ไดปรับเพิ่มอีก 2 โครงการ คือโครงการศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ และโครงการหนวย

บริการงานแปลและลาม 

 ปลายป พ.ศ. 2552 ไดเพิ่มอีก 1 โครงการ คือ โครงการหนวยบริการทางหองปฏิบัติการ                

โดยมีสถานที่ต้ังหองปฏิบัติการ ณ อาคารศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาคาร F 1) 

 ตนป พ.ศ. 2553 ไดแตงต้ังตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการเทคโนธานี โดยได

มอบหมายใหเปนผูแทนฝายบริหารตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  และเมื่อวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2553  เทคโนธานีไดรับการรับรองการตออายุระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO (Renew-

certification)  และการรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน (Surveillance) รวมถึงการรับรองการปรับเปลี่ยน

ยกระดับระบบคุณภาพมาตรฐาน จาก ISO 9001 : 2000 เปน ISO 9001 : 2008  จากบริษัท SGS 

(Thailand) Ltd. เปนคร้ังที่ 4     

 ตนป พ.ศ. 2554  ไดปรับเพิ่มอีก 2  โครงการ คือ โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร และ

โครงการเมืองจราจรจําลอง 

 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ไดมีการปรับเปลี่ยนผูอํานวยการเทคโนธานี และมีการแตงต้ัง

รักษาการแทนรองผูอํานวยการเทคโนธานี เพิ่มอีก 1 ตําแหนง และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555   มีการทดลอง

ปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน ซึ่งแบงโครงสรางเปน 5 กลุม ไดแก กลุมอุทยานการเรียนรูสิรินธร 
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(Sirindhorn Learning Park) กลุมอุทยานวิทยาศาสตร (Science Park Group)  กลุมบริการวิชาการ 

(Academic Service Group) กลุมโครงการพิเศษ (Special Project Group) และกลุมสนับสนุนการ

บริหารงานกลาง (Central Administration Support Group)  โดยยกเลิกตําแหนงหัวหนาสํานักงาน

ผูอํานวยการเทคโนธานี เปนการภายใน และกําหนดใหมี ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management 

System) เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบภาระงานดานระบบคุณภาพ 5 ระบบ ประกอบดวย ระบบบริหาร

คุณภาพ ISO ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการจัดการความรู ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และ

ระบบกิจกรรม 5ส  ทั้งน้ี ใหงานระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) อยูในความ

รับผิดชอบของผูแทนฝายบริหาร QMR และสังกัดอยูในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับผูอํานวยการเทคโนธานี 

 เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานเทคโนธานี จึงขอระงับการขอ               

การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd.  ในชวงเวลาระหวางวันที่ 15 

มีนาคม 2555 – วันที่ 31 ธันวาคม 2555  และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี คร้ังที่ 

2/2555 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีเล็งเห็นความสําคัญการ

ดํารงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐานไว  จึงไดมีมติใหเทคโนธานีดําเนินการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน 

ISO ตอเน่ืองไวเหมือนเดิม  ดังน้ัน เทคโนธานีจึงไดดําเนินการเตรียมกลับเขาสูระบบคุณภาพมาตรฐาน 

ISO 9001 : 2008 โดยแตงต้ังผูแทนฝายบริหาร QMR เพื่อทําใหมั่นใจวามีการดําเนินการตามขั้นตอนใน

การกลับเขาสูระบบคุณภาพและดํารงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ไวอยางตอเน่ือง  โดยคาดวาจะ

ไดรับการตรวจประเมินจากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. ในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556    

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2556 มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงต้ังผูอํานวยการเทคโนธานีใหมอีก

คร้ัง และตอจากน้ันไดมีการแตงต้ังรองผูอํานวยการเทคโนธานี  โดยผูบริหารชุดใหมไดมีนโยบายปรับ

โครงสรางบริหารงานเทคโนธานีใหม  และยังคงใหความสําคัญในการดําเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ

มาตรฐาน ISO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในหนวยงาน   ดังน้ันจึงตองมี    การปรับปรุง

เอกสารตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ใหมใหสอดรับกับสภาพปจจุบัน  ทําใหตองเลื่อนการตรวจ

ประเมินจากจากบริษัท SGS (Thailand) Ltd.  ออกไป และคาดวาจะไดรับการรับรองระบบคุณภาพ

ประมาณปลายป พ.ศ. 2556 น้ี 

2. บทบาทหนาที่ 

 เทคโนธานี เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีภารกิจหลักในการ

ใหบริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ประสานความรวมมือกับ ภาครัฐและ

เอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีไดมอบหมายใหเทคโนธานีเปนหนวยงานหลัก ในการประสานการ

ดําเนินงานตามภารกิจในการบริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนโดย

ตอบสนองเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ 

3.วิสัยทัศน  

นิคมวิจัยของภูมิภาค (Research Park for the Region) 
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4. พันธกจิ : เทคโนธานี มีภารกิจหลัก 4 ประการดังน้ี  

4.1 พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนา

ประเทศ เขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

4.2 ใหบริการวิชาการแกประชาชน  และหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  ชุมชน

และทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง  มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต   

4.3 ปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการพึ่งพา

ตนเองทางเทคโนโลยีไดมากขึ้น  

4.4 การพัฒนาเทคโนธานีใหเปนอุทยานวิทยาศาสตรที่สมบูรณ 

5. แผนกลยุทธการพัฒนาเทคโนธานี  

แผนกลยุทธการพัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ประกอบดวย                        

กลยุทธ  6 ดาน ไดแก  พัฒนา ประโยชนรวม  จัดการความ รู  เกื้อกู ล  เข มแข็ ง  เพียบพรอม                    

โดยมีเปาประสงคตามประเด็นกลยุทธดังน้ี 

5.1 พัฒนา : มีเปาประสงคดังน้ี 

1) เทคโนธานีเปนนิคมวิจัยที่ไดรับการยอมรับในภูมิภาค 

2) การสรางผูประกอบการใหม 

3) การยกระดับเทคโนโลยีใหกับ SMEs 

5.2 ประโยชนรวม : มีเปาประสงคดังน้ี 

1) สรางประโยชนจากทรัพยสินทางปญญารวมกัน 

5.3 จัดการความรู : มีเปาประสงคดังน้ี 

1) รูความตองการของชุมชน 

2) ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร ชุมชน 

3) ประสานที่ปรึกษาใหกับหนวยงานตางๆ 

4) มีการบริการทางดาน วทน. ที่ตอบสนองความตองการของสังคมในภูมิภาค 

5.4 เกื้อกูล : มีเปาประสงคดังน้ี 

1) เทคโนธานีเปนอุทยานการเรียนรู 

2) มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน 

3) สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรูของครูและนักเรียน 

5.5 เขมแข็ง : มีเปาประสงคดังน้ี 

1) การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพรวม 

3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ 

4) การพัฒนาสถานที่ทํางานใหนาอยูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตบุคลากร 

5.6 เพียบพรอม : มีเปาประสงคดังน้ี 

1) เทคโนธานีเปนตนแบบชุมชนวิจัยที่สมบูรณ 
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6. แผนการขับเคลื่อนกลยุทธ 6 ดาน 

การที่เทคโนธานีจะเปน “นิคมวิจัยของภูมิภาค” ตามวิสัยทัศนไดเทคโนธานีตองสามารถเปน 

“อุทยานวิทยาศาสตรชั้นนําระดับภูมิภาค” (โดยใชกลยุทธ “พัฒนา” และ “ประโยชนรวม” เปนตัว

ขับเคลื่อน) เปน “คลังสมองของภูมิภาค” (โดยใชกลยุทธ “จัดการความรู” เปนตัวขับเคลื่อน) และเปน 

“แหลงเรียนรูของสังคม” (โดยใชกลยุทธ “เกื้อกูล” เปนตัวขับเคลื่อน) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ ทั้ง 3 ประการน้ีจะ

เปนไปได  เทคโนธานี ตองมี “ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล” (โดยใชกลยุทธ “เขมแข็ง” เปนตัว

ขับเคลื่อน) นอกจากน้ีผลสัมฤทธิ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นไมไดเลยถาไมสามารถทําใหเทคโนธานี “เปนชุมชน

วิจัยที่นาอยู นาทํางาน” (โดยใชกลยุทธ “เพียบพรอม” เปนตัวขับเคลื่อน) 

7. ผลสัมฤทธิข์องกลยุทธ  

7.1 เปนอุทยานวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับภูมิภาค 

7.2 เปนคลังสมองของภูมิภาค 

7.3 เปนแหลงเรียนรูของสังคม 

7.4 เปนองคกรที่มีระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล 

7.5 เปนชุมชนวิจัยที่นาอยู นาทํางาน 

8. โครงสรางบริหารงานเทคโนธาน ี 

เทคโนธานี ดําเนินงานภายใตกํากับของ “คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี” ประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและผูแทนจากสํานักวิชา และศูนยตาง ๆ             ทําหนาที่

วางแผน และกําหนดนโยบายในภาพรวม กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและนโยบาย       ที่กําหนด 
 

แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2555 (มีนาคม 2555 – มีนาคม 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : * สังกัดอยูกับเทคโนธานี ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2555 

 

คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

ผูอํานวยการเทคโนธานี

รองผูอํานวยการเทคโนธานี

กลุมสนับสนนุการ

บริหารงานกลาง

โครงสรางบริหารงานเทคโนธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ระบบบริหารคุณภาพ

(ผูแทนฝายบริหาร  : QMR)

กลุมโครงการพเิศษกลุมอุทยาน

วิทยาศาสตร

กลุมบริการวิชาการ

อธิการบดี

กลุมอุทยาน

การเรียนรูสริินธร
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1) กลุมอุทยานการเรียนรูสิรินธร  (LP : Sirindhorn Learning Park)  เปนแหลงเรียนรู

ของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป ดวยการระดมทรัพยากรและสรรพ

กําลังที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปน        องคกรแหงการ

เรียนรูที่เปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สรางภูมิรู  ภูมิธรรม และภูมิปญญา เพื่อการพัฒนา

สังคมที่มีความสุขและยั่งยืน  เพื่อใหเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไป       ไดศึกษาหา

ความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การเกษตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร 

และการสรางจิตสํานึกที่ดีในการใชรถใชถนนใหมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินของตนเองและผูอ่ืน 

ซึ่งแหลงเรียนรูดังกลาวประกอบดวย โครงการ อพ.สธ.-มทส.  โครงการสวนพฤกษศาสตร  สวนเกษตร

เฉลิมพระเกียรติ  อาคารกาญจนาภิเษก พิพิธภัณฑเห็ดราและพืชผลหายากในประเทศไทย พิพิธภัณฑ

เทคโนโลยีไทยโบราณ  หองไทยศึกษานิทัศน โครงการอุทยานผีเสื้อ เมืองจราจรจําลอง และพิพิธภัณฑ 

World Tech’95   

2) กลุมอุทยานวิทยาศาสตร  (SP : Science Park Group)  รับผิดชอบในภารกิจ                 

การปรับแปลง พัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีทางดานการเกษตร การอุตสาหกรรม ประสานความ

รวมมือกับหนวยงานภายนอก สรางเครือขายในภูมิภาค การใหคําปรึกษา สนับสนุนสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจดานตางๆ ใหมีความมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนสงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับ

ผูประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ใหบริการวิเคราะหทดสอบทางหองปฏิบัติการ เชื่อมโยงนํา

ผลงานวิจัยออกสูเชิงพาณิชย  ตลอดจนการใหบริการสถานที่ ซึ่งมีหนวยงานภายใตโครงสรางการ

บริหารงานที่ทําหนาที่ใหบริการตามภารกิจที่เกี่ยวของดานตางๆ ไดแก โครงการอุทยานวิทยาศาสตร 

หนวยบมเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม หนวยประสานงานความรวมมืออุตสาหกรรม หนวยบริการทาง

เทคนิคและโรงงานตนแบบ หนวยบริการทางหองปฏิบัติการและสํานักงานทรัพยสินทางปญญา   

3) กลุมบริการวิชาการ (AS : Academic Service Group) รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจดาน

บริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายใน

และภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมในรูปแบบตางๆ ประกอบดวย 

หนวยอบรมสัมมนา และบริการวิชาการชุมชน  หนวยบริการงานคายเยาวชน และหนวยบริการงานแปล

และลาม เพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการทําหนาที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร

และภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม ซึ่งถือเปนการ

ปฏิบัติในภารกิจความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย (USR : University Social Responsibility) 

อีกดวย  

4) กลุมโครงการพิเศษ  (PG : Special Project Group)  รับผิดชอบในภารกิจการพัฒนา

ศักยภาพเยาวชนใหเปนนักวิจัย นักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยีรุนใหมที่มีคุณภาพอันจะเปนกําลัง

สําคัญตอการพัฒนาประเทศ ดําเนินการโดยโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร  ใหบริการวิชาการแกชุมชน

และสังคม  โดยการเผยแพรผลงานวิชาการ การใหคําปรึกษา การแกไขปญหาในพื้นที่และการฝกอบรม

เพื่อถายทอดองคความรูจากความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตเฉพาะ ดานมันสําปะหลัง และ

ดานการวิจัยเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชน และสังคมใหมีความ

เขมแข็ง  มีการปรับแปลง และถายทอดผลงานวิจัย โดยเฉพาะดานการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากมัน

สําปะหลังสูชุมชน องคกรและสังคม ซึ่งดําเนินการโดยศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ   
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5) กลุมสนับสนุนการบริหารงานกลาง  (CA : Central Administration Support 

Group) ทําหนาที่สงเส ริมสนับสนุนงานภารกิจหลักของหนวยงานตามนโยบายการบริหารงาน  

แผนปฏิบัติการประจําปแผนงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับ และการดําเนินงานตองสอดคลองตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี 

หรือระเบียบ ขอบังคับอ่ืนๆที่เกี่ยวของ โดยมีงานในความรับผิดชอบ ไดแก งานอํานวยการ งานแผน

งบประมาณ งานการเงินบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล  และงานบริการอาคารสถานที่ 

ระบบบริหารคุณภาพ (QMS : Quality Management System) ทําหนาที่รับผิดชอบภาระ

งานดานระบบคุณภาพ 5 ระบบ ประกอบดวย ระบบบริหารคุณภาพ ISO ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการจัดการความรู ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบกิจกรรม 5ส ภายใตการดําเนินงานของ

ผูแทนฝาย (QMR : Quality Management representative) สังกัดอยูในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับ

ผูอํานวยการเทคโนธานี 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี คร้ังที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556  ไดมี

มติเห็นชอบใหปรับโครงสรางการบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556  และไดทดลองบริหารงานตาม

โครงสรางดังกลาวมาแลวระยะหน่ึง ดังน้ัน จึงไดเสนอปรับโครงสรางการบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556  

(ปรับปรุงคร้ังที่ 1) ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี คร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 

มิถุนายน 2556 ดังมีแผนภูมิ และรายละเอียดตามขอความขางลางน้ี 

 

แผนภูมิท่ี 2 โครงสรางบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (เมษายน 2556 – ปจจุบัน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

ผูอํานวยการเทคโนธานี

รองผูอํานวยการเทคโนธานี

สํานักงานบรกิารวิชาการ

และโครงการพเิศษ

โครงสรางบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556

คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO : QMRC

ผูแทนฝายบริหาร  : QMR

สํานักงานอุทยาน

วิทยาศาสตรและนวัตกรรม
สํานักงานการคลัง

และงบประมาณ

สํานักงานอุทยาน

การเรียนรูสริินธร

อธิการบดี

สํานักงานผูอาํนวยการ

เทคโนธานี

ผูชวยผูอํานวยการเทคโนธานี
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 ตามแผนภูมิ ท่ี 2  โครงสรางการบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ.  2556 ประกอบดวย 

คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ซึ่งมีอธิการบดีเปนประธาน  คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน 

ISO มีผูอํานวยการเทคโนธานีผูบริหารสูงสุดและเปนประธานคณะกรรมการ และ มีรองผูอํานวยการเทคโน

ธานี เปนผูแทนฝายบริหารระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งไดมีการแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการเทคโนธานี 3 ตําแหนง 

โดยเทคโนธานีไดแบงการบริหารงานตามโครงสรางเปน5 สํานักงาน ไดแก สํานักงานผูอํานวยการเทคโนธานี  

สํานักงานการคลังและงบประมาณ สํานักงานอุทยานการเรียนรูสิรินธร สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรและ

นวัตกรรม และสํานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ โดยมีลักษณะงานและขอบเขตความรับผิดชอบ

ของแตละสํานักงานดังน้ี 

1) สํานักงานผูอํานวยการเทคโนธานี (TDO : Technopolis Director Office)  
หลักการและลักษณะงาน : เปนสํานักงานกลางที่มีหนาที่บริหารจัดการแทนผูบริหารดานตางๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย และทําหนาที่เปนศูนยรวมเพื่อประสานความรวมมือของบุคลากรใหมีสวนรวมในการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ  ตลอดจนทําหนาที่ประสานงานอํานวยความสะดวกการใชสถานที่แกหนวยงาน

ตางๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยดําเนินการตามภารกิจของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบงเปน 4 งานหลัก ดังน้ี 

(1) นโยบายและแผน : ประกอบดวย งานนโยบายและแผนงาน  งานโครงสรางและบุคลากร 

งานจัดประชุม 

(2) งานบริหารจัดการสํานักงาน : ประกอบดวย งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานทรัพยากร

มนุษย     

(3) งานบริหารจัดการสถานที่  : ประกอบดวย  งานบริหารพื้นที่สุรพัฒน1 และงานบริหารพื้นที่

สุรพัฒน2 

(4) งานบริหารระบบคุณภาพ : ประกอบดวย ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO  ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง  การจัดการความรู และกิจกรรม 5ส 

2) สํานักงานการคลังและงบประมาณ (FBO : Financial  & Budget Office) 

หลักการและลักษณะงาน : ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนงานภารกิจหลักของหนวยงานตามนโยบายการ

บริหารงาน แผนปฏิบัติการประจําปแผนงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับ และการดําเนินงานตอง

สอดคลองตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี หรือระเบียบ ขอบังคับอ่ืนๆที่เกี่ยวของ  

ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบงเปน 4 งานหลัก ดังน้ี 

(1) งานบริหารงบประมาณ : ประกอบดวย งานงบประมาณ 

(2) งานการเงินบัญชี : ประกอบดวย งานการเงินรับ งานการเงินจาย งานตรวจจาย และงาน

บัญชี 

(3) งานพัสดุ : ประกอบดวย งานจัดซื้อ งานจัดจาง และงานคลังพัสดุ 

3) สํานักงานอุทยานการเรียนรูสิรินธร (SLP : Sirindhorn Learning Park Office) 

หลักการและลักษณะงาน : เปนแหลงเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนประชาชนผูสนใจ

ทั่วไป ซึ่งสามารถศึกษาหาความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทางดาน
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การเกษตร วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร นอกจากน้ียังมีแหลงเรียนรูที่สรางจิตสํานึกที่ดี ในการใชรถใช

ถนนใหมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินของตนเองและผูอ่ืน โดยมีการระดมทรัพยากรและสรรพ

กําลังที่มีอยูใหมหาวิทยาลัยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ถือวาเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปน

องคกรแหงการเรียนรูที่เปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สรางภูมิรู  ภูมิธรรม และภูมิปญญา 

เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืนอีกดวย ซึ่งถือเปนการปฏิบัติในภารกิจความรับผิดชอบตอสังคม

ของมหาวิทยาลัย (USR: University Social Responsibility)  

ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบงเปน 3 หนวยงาน ดังน้ี 

(1) หนวยบริหารจัดการอุทยานการเรียนรูสิรินธร : เปนหนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย 

และวางแผนการบริหารงานดานตางๆ ไดแก  วางแผนการดําเนินงาน วางแผนการตลาด

และวางแผนการพัฒนาอุทยานการเรียนรูอยางตอเน่ือง ตลอดจนการวางแผนการปฏิบัติ
ดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

(2) หนวยบริการอุทยานการเรียนรูสิรินธร : เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานการเขาเยี่ยมชม

อุทยานการเรียนรู และวางแผนการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ  

(3) หนวยบริการอาคารการเรียนรู : เปนสถานที่แหลงเรียนรูตางๆ ที่รองรับการจัดกิจกรรม

สําหรับผูเขารวมกิจกรรม และเขาเยี่ยมชม  ซึ่งมีอุทยาน/พิพิธภัณฑและอาคารการเรียนรู 
ดังน้ี 

1) อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ : เปนแหลงเรียนรูที่ปลูกฝงคานิยมในการอนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ปลูกจิตสํานึกในการรักธรรมชาติของเยาวชน ประชาชน ตลอดจนการ

สรางสรรค  ทัศนคติที่ถูกตองดีงามในการพัฒนาประเทศ และ  ใหแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร โดยมีการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงวงจรชีวิตจริงของแมลงทางดานชีววิทยา 

พฤติกรรม ความมีประโยชนและโทษ มีการจัดกิจกรรมตางๆ ในการสงเสริมพัฒนาการ

การเรียนรูของนักเรียน นอกจากน้ียังปรับปรุงสถานที่ใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของ

ผูเขาเยี่ยมชมดวย 

2) อาคารกาญจนาภิเษก :  เปนอาคารที่ จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ                
ของพระบาทสม เด็จพระเจาอยูหั ว เกี่ ยวกั บการบู รณการกิจกรรมด านต างๆ                  

โดยภายในอาคารประกอบดวยสวนของการจัดนิทรรศการถาวร 5 โซน ไดแก             

โซนที่ 1 จัดแสดงแนวคิดในการทรงงาน หรือ “หองทํางานของพอ”  โซนที่ 2             

จั ดแสดงพระราชกรณี ยกิ จ เกี่ ย วกั บการพัฒนาแล ะบ ริหาร จัดการ นํ้า  เ ช น                      
การสรางเขื่อน อางเก็บนํ้า โซนที่ 3 จัดแสดงแนวคิดในการอยูรวมกับธรรมชาติ การใช

ชีวิตอยางพอเพียง  โซนที่ 4 เปนจุดสําคัญที่นําเสนอความยิ่งใหญของ นํ้าพระทัยของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และโซนที่ 5 ใหจุดที่ใหประชาชน ไดรวมถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยการถายรูปและเขียนคําถวายพระพรขึ้นฉายเปนวอลล

เปเปอรที่ผนังดานขาง 

3) สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ : เปนการทําเกษตรแบบทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และมีการผลิตพืชแบบอินทรีย ภายใตวัตถุประสงค

เพื่อใหเปนสถานที่ถายทอดความรูและเทคโนโลยีทางดานเกษตรอินทรียสําหรับ

เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป  อีกทั้งยังเปนพื้นที่สําหรับบมเพาะและทํา

การวิจัยดานเกษตรอินทรีย ของคณาจารยและนักศึกษา เพื่อใหเกิดความรวมมือ

ทางดานการวิจัย ทั้งในระดับเชิงลึกและเชิงกวาง   
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4) พิพิธภัณฑเทคโนโลยีไทยโบราณ : เปนแหลงเรียนรูที่จัดแสดงอุปกรณเทคโนโลยีไทย

โบราณไวมากมายหลากหลายนับพันชิ้น บนพื้นที่จัดแสดงประมาณ 3,000 ตารางเมตร 

เชน จรวด (บั่งไฟตะไล) กังหันลม ฟนเฟองหลากหลายชนิด ดีตะบันไฟ นอกจากน้ีมี

เกวียนจากภาคตางๆ อุปกรณทํานาแบบครบวงจร ระหัดวิดนํ้าแบบตางๆ เคร่ืองหีบออย 

เคร่ืองจับสัตวบก เคร่ืองประมง อุปกรณผลิตผาครบวงจร ทอเสื่อเคร่ืองใชในครัวเรือน 

เคร่ืองมือชาง ตะเกียงโบราณ อาวุธ หมอไหโบราณเคร่ืองใชเบ็ดเตล็ด   

5) หองไทยศึกษานิทัศน : เปนแหลงเรียนรูที่รวบรวมและจัดแสดง วัสดุทางวัฒนธรรมของ

อีสาน ที่ชาวบานอีสานยังคงผลิตและใชประโยชนในวิถีชีวิตประจําวัน  โดยวัสดุทาง

วัฒนธรรมที่รวบรวมไวแบงเปน 4 กลุม ไดแก เคร่ืองจักรสานไมไผ   ผาทอและ

เคร่ืองนุงหม เคร่ืองปนดินเผา และอ่ืนๆ เชน ของเลนพื้นบาน เอกสารทางประวัติศาสตร 

เปนตน นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการยอย

หมุนเวียนในเร่ืองตางๆ ไดแก นิทรรศการวาวไทย  นิทรรศการบุญบั้งไฟ นิทรรศการผา

ไทย นิทรรศการกับดับจักสาน และการจัดกิจกรรม  การประกวดตางๆ 

6) เมืองจราจรจําลองแหงที่ 3 : เปนแหลงเรียนรูที่บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จํากัด รวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จัดสรางขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัยบน

พื้นที่ 7 ไร เพื่อเปนศูนยฝกอบรม สรางความรูความเขาใจและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับกฎ

จราจร การใชรถใชถนนอยางถูกตองปลอดภัย ตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ใหกับเยาวชน

และประชาชนในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเนนที่การฝกปฏิบัติจริงบน

เสนทางจราจรจําลอง ประกอบดวย 2 สวน คือ   สวนที่ 1 เปนฐานการการเรียนรู 6 

ฐาน ไดแก มีการจัดอบรมปฐมนิเทศเบื้องตน การใหความรูเร่ืองกฎจราจร การใหความรู

ปายจราจรและเคร่ืองหมายจราจร การใหความรูเร่ืองสัญญาณไฟจราจร  การใหความรู

การเลือกใชรถ และใหทดลองขับขี่จริง และสวนที่ 2 เปนเมืองจราจรจําลองสําหรับ

ทดสอบขับขี่ 

7) โครงการ อพ.สธ-มทส. และโครงการพฤกษศาสตร : เปนแหลงเรียนรูที่กําเนิดขึ้นจาก

การสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งในป พ.ศ. 2545 ได

กําหนดใหเพิ่มพื้นที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนแหลงศึกษาความ

หลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม เน่ืองจากเปนพื้นที่  ที่ยังคงสภาพปา และกําลังฟน

สภาพจากการเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกทําลายมากอนที่มหาวิทยาลัยจะเขามา

ใชประโยชน เดิมผืนปาแหงน้ีเคยเปน ปาเต็งรังมากอน  และมีพรรณไมที่ขึ้นเองตาม

ธรรมชาติมากกวา 400 ชนิด จึงไดมีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และไดมีการ

จัดต้ังเปน สวนพฤกษศาสตร เพื่อประเมินคุณคาของทรัพยากรทางชีวภาพที่สามารถชี้บง          

ไดว าพืชแตละชนิดอยู ในสภาพใด เชน พืชหายาก พืชใกลสูญพันธ  พืชกําลั ง               

ถูกคุกคาม พืชพบทั่วไป เปนตน   

8) พิพิธภัณฑเห็ดราและพืชผลหายากในประเทศไทย : เปนแหลงเรียนรูจัดแสดงตัวอยาง

เห็ดราและพืชผลหายากในประเทศไทย ในลักษณะของตัวอยางแหง ตัวอยางดองใน

นํ้ายาเคมีและรูปภาพขยายหลายรอยตัวอยาง มีปายอธิบายใหความรูตอผูชม กรณีมีการ

เขาชมเปนหมูคณะจะมีการสาธิตใหชมเปนพิเศษ 
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4) สํานักงานอุทยาวิทยาศาสตรและนวัตกรรม (SIP : Science & Innovation Park Office) 

หลักการและลักษณะงาน : สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม เปนศูนยกลางทางวิชาการใน

การสงเสริมสภาพความเปนอยูของชุมชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง ถายทอดและ    พัฒนา

เทคโนโลยีทางดานการเกษตร การอุตสาหกรรม ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก สราง

เครือขายในภูมิภาค การใหคําปรึกษา สนับสนุนสงเสริมการประกอบธุรกิจดานตางๆ ใหมีความมั่นคงและ

ยั่งยืน สนับสนุนสงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับผูประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต 

ใหบริการวิเคราะหทดสอบทางหองปฏิบัติการ เชื่อมโยงนําผลงานวิจัยออกสูเชิงพาณิชย  ซึ่งมีหนวยงาน

ภายใตโครงสรางการบริหารงานที่ทําหนาที่ใหบริการตามภารกิจ ที่เกี่ยวของดานตางๆ    

ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบงเปน 3 หนวยงาน ดังน้ี 

(1) หนวยประสานงานความรวมมืออุตสาหกรรม  : เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานกับ

หนวยงานตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการ

ดําเนินกิจกรรมตามนโยบายการสนับสนุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

รวมถึงการประสานงานความรวมมือหรือความตองการระหวางภาคเอกชนกับนักวิจัยหรือ

ผูเชี่ยวชาญ ใหความชวยเหลือและสนับสนุนความตองการทางดานเทคโนโลยีใหกับ

ผูประกอบการไทย โดยทําการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากในและตางประเทศ โดย

มีรูปแบบการใหบริการหลายรูปแบบ เชน บริการจัดคูเจรจาธุรกิจเทคโนโลยี บริการเปนที่

ปรึกษา ตลอดจนการสนับสนุนและสงเสริมผูที่สนใจในการประกอบธุรกิจหรือผูที่เร่ิมตน

ธุรกิจ โดยชวยเหลือสนับสนุนองคความรูเทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ในการยกระดับเทคโนโลยีของผูประกอบการอยางครบวงจรเพื่อสรางโอกาสใหเกิดการกอต้ัง

บริษัทใหม จนสามารถเติบโตพรอมที่จะดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง  

(2) หนวยบริการหองปฏิบัติการ : เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการทดสอบและวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ โดยอาศัยจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ที่มีความพรอมดานเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร โดยรวมมือกับศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี  ไดแก การทดสอบทางกายภาพ การวิเคราะหทางเคมี วิเคราะหนํ้า 

วิเคราะหทางจุลชีววิทยา การวิเคราะหโดยเคร่ืองมือชั้นสูง  โดยมีกลุมเปาหมาย                      

เปนนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจน

องคกรภาคอุตสหกรรมและเอกชน  

(3) หนวยบริการทรัพยสินทางปญญา : เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการดานทรัพยสินทาง

ปญญาใหกับมหาวิทยาลัย อยางเต็มรูปแบบภายใตระเบียบ ประกาศ และนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น

ภายในมหาวิทยาลัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย รวมถึงการใหบริการใหคําปรึกษา

ดานทรัพยสินทางปญญาแกบุคคลภายนอก 
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5) สํานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ (ASP : Academic Service & Special Project 

Office) 

หลักการและลักษณะงาน : รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจดานบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัย  

เปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ

บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ในรูปแบบตางๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคม 

รวมทั้งการทําหนาที่เชื่อมโยงยุทธศาสตรและภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม  

ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบงเปน 4 หนวยงาน ดังน้ี 

(1) หนวยบริการอบรมสัมมนา : เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานและสนับสนุนสงเสริม

การจัดฝกอบรม/สัมมนาใหกับหนวยงานตางๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประสาน

ความรวมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกสารเพื่อนํามาใชในการ

พัฒนาบุคลากรในองคกรเอกชนตางๆ ทุกระดับใหมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืน  โดยประสานและจัดหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมารวมเปนทีมถายทอดความรูดาน

ตางๆ ใหกับกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานระบบบริหาร

คุณภาพ  ดานภาษาตางประเทศ ตลอดจนการจัดอบรมเพื่อยกระดับความรูความเขาใจการ

เรียนการสอน และการจัดทําผลงานเพื่อยกระดับวิทยฐานะใหกับบุคลากรทางการศึกษา 

และทําหนาที่เปนศูนยประมูลทางอิเล็กทรอนิกในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

(2) หนวยประสานงานโครงการพิเศษ : เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานและสนับสนุน

สงเสริมการดําเนินโครงการพิเศษตางๆ ซึ่งปจจุบันมีโครงการพิเศษที่อยูในความรับผิดชอบ 

2 โครงการ ดังน้ี 

 โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร : เปนโครงการที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนและ

การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ  ซึ่ ง เปนหลักสูตรสําหรับนักเ รียนที่มีความสามารถพิ เศษ  ดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทําหนาที่ประสาน ความรวมมือกับ

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในการใชสถานที่และคณาจารย  มารวมเปนอาจารยผูสอน 

รวมทั้งประสานความรวมมือจากคณาจารยมหาวิทยาลัยมารวมเปนอาจารยผูสอนใน

วิชาหลักๆ  

 ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ : เปนศูนยกลางการทําวิจัย พัฒนา ทดสอบและ

ถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับมันสําปะหลัง และผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง

อยางครบวงจร ต้ังแตการเพิ่มผลผลิต การปลูก การจัดการการเก็บเกี่ยว การแปรรูป

มันสําปะหลังเพื่อเพิ่มมูลคาเปนผลิตภัณฑตางๆ  และมีการสนับสนุนใหมีการ

ถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับมันสําปะหลัง โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต

มันสําปะหลัง ทําใหเกษตรกรชาวไรมีความรู มีทางเลือก มีรายไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตลอดจนสนับสนุน ใหผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังออกสูเชิง

พาณิชย นอกจากน้ียังมีหนาที่เปนที่ปรึกษาโครงการความรวมมือพัฒนาอุตสาหกรรม             

มันสําปะหลัง  
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(3) หนวยบริการวิชาการสูชุมชน  : ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและบริการขอมูล และถายทอด

เทคโนโลยี และประสบการณทางวิชาการสูชุมชน ทําหนาที่ใหคําปรึกษาเฉพาะพื้นที่ 

ตลอดจนมีการจัดอบรมสัมมนาบริการวิชาการสูชุมชน  

(4) หนวยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ : ทําหนาที่ใหบริการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ

กิจกรรมภายในเทคโนธานี  ทําหนาที่ เก็บรวบรวมฐานขอมูลตางๆ      ที่ จําเปนและ

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของเทคโนธานีไวบริการหนวยงานตางๆ ภายในเทคโนธานี และ

หนวยงานภายนอก นอกจากน้ียังทําหนาที่หารายไดโดยรับจางออกแบบสื่อและกราฟฟกให

หนวยงานภายนอกดวย 
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สวนที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1. องคกรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 เน่ืองจากระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยไมเหมือนของมหาวิทยาลัยอ่ืน คือ               

เปนระบบบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังน้ัน โครงสรางของการประกันคุณภาพ

การศึกษา ถือวา สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด และมีสภาวิชาการทําหนาที่ดูแลดานวิชาการ 

อาศัยโครงสรางปกติทั้งหมดทําหนาที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจําสํานัก

วิชา ศูนย สถาบัน และโครงการ ในการบริหารจัดการภายในระดับรองลงมา โดยมีคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เสมือนเปนองคกรกลางของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับ           

ทุกหนวยงานในองคกรกลางที่ทําหนาที่ เปนคณะกรรมการประกันคุณภาพน้ี จะใหมีฐานะเปน

คณะกรรมการประจําของสภามหาวิทยาลัย แตเน่ืองจากมีกรรมการสภาวิชาการเปนผูกลั่นกรอง

เสนอแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายใหฝายวิชาการเปนผูรับผิดชอบ

ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการจัดองคกรและกลไก             

ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังน้ี 

 

แผนภูมิท่ี 3 องคกรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการ/คณะทํางานตางๆ 

 

สวนสงเสรมิ

วชิาการ 

  

หนวยงานอืน่ ๆ 
 

คณะกรรมการประจํา

ศูนย/สถาบนั 
 

คณะกรรมการประจํา

สํานักวชิา/สาขาวชิา 

สภาวชิาการ 

รองอธิการบดี

ฝายวชิาการ 
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี 

 เทคโนธานี ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน              

จึงมีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพเพื่อทําหนาที่พัฒนาตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน

คุณภาพ สําหรับใชเปนเคร่ืองมือในการกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนา

คุณภาพในมิติตางๆ โดยประกอบดวย ตัวบงชี้ สกอ. จํานวน 9 ตัวบงชี้  สมศ. จํานวน 3 ตัวบงชี้  

มทส. จํานวน 5 ตัวบงชี้ และผนวกรวมตัวบงชี้ของเทคโนธานี จํานวน 1 ตัวบงชี้ รวมทั้งหมด          

7 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้   

 2.1 วัตถุประสงค 

       1. เพื่อการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง 

วิธีการและมาตรฐานการประกันคุณภาพที่กําหนด 

        2. เพื่อกระตุนเ ตือนใหมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน การบริการ และ              

การบริหารจัดการอยางตอเน่ือง 

        3. เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพในดานตาง ๆ และใหไดขอมูล            

ที่ชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนา และการปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน 

         4. เพื่ อราย งานสถานภาพและพัฒนาการในด าน คุณภาพของหน วย งาน                       

ตอมหาวิทยาลัย อันเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

 2.2 มาตรการ 

       เพื่อการประกันคุณภาพของเทคโนธานีดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จึงไดกําหนดมาตรการประกันคุณภาพ ดังน้ี 

1. แตงต้ังคณะทํางานการประกันคุณภาพประจําเทคโนธานี เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ กําหนดกรอบแนวทาง และติดตามการดําเนินการ

ประกันคุณภาพของเทคโนธานี 

2. ศึกษาองคประกอบ และตัวบงชี้ ที่จะนํามาใชในการประกันคุณภาพ 

3. จัดทําคูมือประกันคุณภาพ 

4. ดําเนินงานการประกันคุณภาพตามคูมือประกันคุณภาพ 

5. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ 

6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

7. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานในมิติตางๆ อยางตอเน่ือง 

8. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูในเร่ืองประกันคุณภาพ 

3. คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดมีการแตงต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา          

เทคโนธานี ดังมีรายนามตอไปน้ี 

 ผูอํานวยการเทคโนธานี    ประธานคณะทํางาน  

 รองผูอํานวยการเทคโนธานี   รองประธานคณะทํางาน 

หัวหนาสํานักงานอุทยานการเรียนรูสิรินธร  คณะทํางาน 

 หัวหนาสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม คณะทํางาน 

หัวหนาสํานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ คณะทํางาน 
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หัวหนาสํานักงานการคลังและงบประมาณ  คณะทํางาน 

นางฉวีวรรณ นันทธนะวานิช   คณะทํางาน 

นางสาวอรสา  นาจําเริญ    คณะทํางาน 

นายไพรัตน  ฤทธิ์ประเสริฐ   คณะทํางาน 

 หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการเทคโนธานี  คณะทํางานและเลขานุการ 

นางสาวนภัทร  วันทาพิริยกร   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

นางพรพิรุณ  มาตา    ผูชวยเลขานุการ 

 โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 

1. จัดทําหรือปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานใหเหมาะสม

และเปนปจจุบัน 

 2. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ของหนวยงาน 

 3. เตรียมความพรอมของหนวยงานเพื่อพรอมรับการประเมินภายในและภายนอก 

 4. หนาที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

4. แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี 

กิจกรรม ชวงเวลาตามแผน 

1. จัดทํา (ราง) คูมือการประกันคุณภาพหนวยงาน ประจําปการศึกษา 

2555 

สัปดาหที่ 1-2 ม.ค. 2556 

2. ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาเทค โนธา นี           

คร้ังท่ี 1/2556 เพื่อพิจารณา (ราง) คูมือการประกันคุณภาพ

หนวยงาน และทบทวน/ปรับปรุงตัวบงชี้  

สัปดาหที่ 3-4 ม.ค. 2556 

3. นํา เสนอเพื่อพิจารณา (ราง ) คูมือประกันคุณภาพการศึกษา      

เทคโนธานี  ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี  

คร้ังที่ 1/2556 

ก.พ. 2556 

4. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของเทคโนธานี ประจําป

การศึกษา 2555 เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ก.พ. – พ.ค. 2556 

5. ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี คร้ังท่ี 

2/2556  เพื่อพิจารณา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

มิ.ย. 2556 

6. นําเสนอเพื่อพิจารณา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

ตอคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี  

 มิ.ย. 2556 

7. สงคูมือฯ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ  

ใหฝ ายวิชาการ เพื่อจัดสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (ระดับหนวยงาน) กอนลวงหนา  พรอมบันทึก

ขอมูลผานระบบฐานขอมูล SAR  Online 

กลางเดือน มิ.ย. 2556 

8. ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี คร้ังท่ี 

3/2556 เพื่อเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมิน 

มิ.ย. – ก.ค. 2556 
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กิจกรรม ชวงเวลาตามแผน 

 

 

9. คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ตอนรับ

คณะกรรมการตรวจประเมินภายในระดับหนวยงาน และรวมรับ

การตรวจประเมิน (คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน (ระดับหนวยงาน) ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกและ

ผูทรงคุณวุฒิภายใน)  

ตนเดือน ก.ค. 2556 

10.รวมรับการตรวจประเมินภายใน ระดับสถาบัน (เฉพาะประธาน หรือ

ผูไดรับมอบหมาย) 

ตนเดือน ส.ค. 2556 

11. หนวยงานนําเสนอผลที่ไดจากการจัดทํารายงานประเมินตนเอง 

(SAR) ตอผูบริหารโดยมีทานอธิการบดีเปนประธาน (Forum QA) 

เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบและใหขอคิดเห็นอันนําไปสูการจัดทํา

แผนปฏิบัติการของหนวยงานและมหาวิทยาลัย (สรุปความตองการ

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อแก ไขปญหาที่ ไดจากการ

ประเมินตนเองของหนวยงานจากการจัด Form สรุปผล QA เสนอ

อธิการบดีเพื่อสั่งการผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการตอไป) 

ต.ค. 2556 
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สวนที่ 3 
องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 

 

 
 

เทคโนธานีไดกําหนดตัวบงชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบงชี้  ของ สกอ. จํานวน 9 ตัวบงชี้         

สมศ. 3 ตัวบงชี้   มทส. จํานวน  5 ตัวบงชี้   และผนวกรวมตัวบงชี้ของเทคโนธานี จํานวน 1 ตัวบงชี ้         

รวมท้ังหมด 7 องคประกอบ  และ 18 ตัวบงช้ี ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3  

ตารางท่ี 1   ขอกําหนดการใหขอมูลท่ีเทคโนธานีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
หนวยงาน/

ตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  

ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  สกอ.1.1 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม  
ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  สกอ.5.1 

 
ตัวบงชี้ 5.2     กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม  สกอ.5.2 
ตัวบงชี้ 5.3     ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  สมศ.9 
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาในสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  สมศ.8.1 
ตัวบงชี้ 5.5 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาในสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก

สถาบัน  
สมศ.18.2 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนย/สถาบันและผูบริหารทุกระดับ

ของศูนย/สถาบัน  

สกอ.7.1 

ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู  สกอ.7.2 
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

ก. การบริหารจัดการ  

สกอ.7.3 

ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  สกอ.7.4 
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  
ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  สกอ. 8.1 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สกอ. 9.1 
ตัวบงชี้ 9.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ   ทธ.1 

1. องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้  
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
หนวยงาน/

ตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
ตัวบงชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมตามเปาหมายของมหาวิทยาลยั  

มทส.1 

 

ตัวบงชี้ 11.2 รอยละของอาจารยที่มีสวนรวมในการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา  

มทส.2 

 

ตัวบงชี้ 11.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา  

มทส.3 

 

ตัวบงชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการในการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี  

มทส.4 

 

องคประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก  
ตัวบงชี้ 12.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน  

มทส. 5 

 

หมายเหต ุ: ความหมายของสัญลักษณ ตางๆ ดังนี ้

  หมายถึง ทธ.ใหขอมูลในระดับสถาบันแก งาน QA สสว. เพื่อสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

 

ตารางท่ี 2  รายละเอียดองคประกอบ และตัวบงช้ีสําหรับการประกันคุณภาพเทคโนธานี  

องคประกอบตัวบงช้ี  ชนิดของตัวบงช้ี การเก็บรวบรวม

ขอมูล 

องคประกอบ 

ของหนวยงาน ตัว

บงช้ี 

ช่ือตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและและแผนดําเนินการ (1 ตัวบงช้ี) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ ปการศึกษา สกอ. 1.1 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (5 ตัวบงช้ี) 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แกสังคม 

กระบวนการ ปการศึกษา  สกอ. 5.1 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม 

กระบวนการ ปการศึกษา สกอ. 5.2 

5.3 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ผลผลิต ปการศึกษา สมศ. 9 

5.4 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ

สังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

ผลผลิต ปการศึกษา สมศ. 18.1 

5.5 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ

สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

 

 

ผลผลิต 

 

ปการศึกษา สมศ. 18.2 
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องคประกอบตัวบงช้ี  ชนิดของตัวบงช้ี การเก็บรวบรวม

ขอมูล 

องคประกอบ 

ของหนวยงาน ตัว

บงช้ี 

ช่ือตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบงช้ี) 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

ศูนย/สถาบัน และผูบริหารทุกระดับ

ของศูนย/สถาบัน 

กระบวนการ ปการศึกษา สกอ. 7.1 

7.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการ

เรียนรู  

กระบวนการ ปการศึกษา สกอ. 7.2 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ 

กระบวนการ ปการศึกษา สกอ. 7.3 

7.4 ระบบบริหารความเสีย่ง กระบวนการ ปการศึกษา สกอ. 7.4 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบงช้ี) 

8.1 การเงินและงบประมาณ กระบวนการ ปงบประมาณ สกอ. 8.1 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบงช้ี) 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

กระบวนการ ปการศึกษา สกอ. 9.1 

9.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

ผลผลิต ปงบประมาณ เทคโนธานี 1 

องคประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบงช้ี) 

11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง 

ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมตามเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย 

กระบวนการ ปงบประมาณ มทส. 1 

11.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวม

ในการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา  

ปจจัยนําเขา ปการศึกษา มทส. 2 

11.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการ

ปรับแปลงถายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา 

ผลผลิต ปการศึกษา มทส. 3 

11.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการในการ

ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี  

ผลผลิต ปการศึกษา มทส. 4 

องคประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก (1 ตัวบงช้ี) 

12.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว

บงชี้ของการปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน 

ผลผลิต ปงบประมาณ มทส. 5 
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ตารางท่ี 3  จํานวนองคประกอบคุณภาพ และตัวบงช้ีการประกันคุณภาพเทคโนธานี  
 

องคประกอบคุณภาพ 
จํานวนตัวบงช้ี 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
หรือผลลัพธ 

รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินการ   

- 1 
(ตัวบงชี้ท่ี 1.1  สกอ.) 

- 1 
(สกอ.) 

5. การบริการทางวิชาการ
แกสังคม  

 

- 2 
 (ตัวบงชี้ท่ี 5.1/5.2 สกอ.) 

3 
(ตัวบงชี้ 9/18./18.2 สมศ) 

5 
(สกอ. 2) 
(สมศ. 3) 

7. การบริหารและการ
จัดการ  

  

- 4 
(ตัวบงชี้ท่ี 7.1/7.2/          

7.3/7.4  สกอ.) 

- 
4 

(สกอ.) 

8. การเงินและ
งบประมาณ    

 

- 1 
(ตัวบงชี้ท่ี 8.1  สกอ.) 

- 1 
(สกอ.) 

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 1 

(ตัวบงชี้ท่ี 9.1 สกอ.) 

1 
(ตัวบงชี้ท่ี 9.2  ทธ.) 

2 
(สกอ. 1) 
 (ทธ. 1) 

11. การปรับแปลง  
     ถายทอด และพัฒนา  
     เทคโนโลยี   

1 
(ตัวบงชี้ท่ี 11.2 มทส.) 

1 
(ตัวบงชี้ท่ี 11.1  มทส.) 

2 
(ตัวบงชี้ท่ี 11.3/11.4มทส.) 

4 
(มทส.) 

12. การบริหารจัดการตาม 
     ภารกิจหลัก      

- - 1 
(ตัวบงชี้ท่ี 12.1 มทส.) 

1 
(มทส.) 

  
รวม 

(7 องคประกอบ 
18 ตัวบงช้ี) 

1 
มทส. (1) 

10 
มทส. (1) 
สกอ. (9) 

 

7 
มทส. (3) 
สมศ. (3) 

เทคโนธานี (1) 

18 
สกอ. (9) 
สมศ. (3) 
มทส. (5) 
ทธ. (1) 
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 2.1 กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังน้ี 

1) ตัวบงชี้ เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการ

ประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ  มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผล

การดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได           

1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 

2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมิน

เปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ  โดยที่แต

ละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไวตัวอยางเชน 

 

ตัวอยางท่ี 1 กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 75.51   

 

คะแนนที่ได = 5
100 

75.51×            =   3.78   

 

ตัวอยางท่ี 2  กําหนดรอยละ 85  เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ  34.62  

 

 คะแนนที่ได = 5
85

34.62×          =   2.04  

    

ตัวอยางท่ี 3  กําหนดคาเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย 200,000 บาท  

 เปนคะแนน 5  ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน 

 คะแนนที่ได  = 5
200,000 

152,500.35×   =  3.81 

ตัวอยางท่ี 4  กําหนดรอยละ 90  เปนคะแนน 5  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 92.08  

 

 คะแนนที่ได  =         5
90

92.08×  =   5    

               

หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน  สรุปไดดังน้ี     

                                                                                       

1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปน

คะแนน 5 จะไดคะแนน 5 

2) ผลการดําเนินงานตํ่ากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 

คํานวณคะแนนที่ไดดังน้ี     

2. การกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 
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   คะแนนที่ได  =     

         

     

    ขอปฏิบัติเร่ืองจุดทศนิยม 

        การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง 

โดยการปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ต้ังแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน 

                            72.364 เปน    72.36 

                                  3.975 เปน 3.98 

 

  2.2 การกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 กรณีที่

ไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของ

คะแนน ดังน้ี  

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

 

  2.3 การคํานวณผลการประเมิน 

1) รายองคประกอบ  นําคะแนนทุกตัวบงชี้ในองคประกอบมารวมกัน หารดวย

จํานวนตัวบงชี้ทั้ งหมดในองคประกอบน้ัน จะเปนคะแนนเฉลี่ยราย

องคประกอบ 

2) ภาพรวม  นําคะแนนทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบมารวมกัน หารดวยจํานวน

ตัวบงชี้ทั้งหมดของทุกองคประกอบ จะเปนคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

คารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีไดจากการดําเนินการ                                 x  5 

คารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้น ๆ  
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

 

 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

  หนวยงานมีพันธกิจหลัก คือ พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การบริการ

ทางวิชาการแกสังคม  และการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการดําเนิน

พันธกิจหลัก  หนวยงานจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหนวยงาน 

เพื่อใหหนวยงานดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และ

เจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังน้ัน หนวยงานตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน 

กลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน 

  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของหนวยงาน

แลวจะตองคํานึงถึงหลักการมหาวิทยาลัย กรอบแผนมหาวิทยาลัยระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึง

ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสโลก ทั้งน้ี เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ          

และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 

เกณฑมาตรฐาน  :  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําศูนย/สถาบัน   

โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ระยะ 10 ป (พ.ศ.2555 – 2564)  

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูฝายตางๆ ภายในหนวยงาน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกิจของหนวยงาน 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้            

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกิจ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ                  

2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารหนวยงาน และคณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน                 

ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 

3. คําอธิบาย เกณฑมาตรฐาน เกณฑการประเมิน 
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง                

และรายงานผลตอผูบริหารหนวยงานและคณะกรรมการประจําศูนย/สถาบัน และ

คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําศูนย/

สถาบัน และคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ  

8 ขอ 
 

แหลงขอมูล  : กลุมสนับสนุนการบริหารงานกลาง 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของหนวยงาน จึงไดกําหนด

หลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางหนวยงาน  

เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับ                 

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ 

การเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการสนับสนุนการวิจัย 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ       

การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม   

กับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ 

ขอ 2 และขอ 3 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 

แหลงขอมูล  : กลุมบริการวิชาการ  

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1  : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

 ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนองความตองการ 

และเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพ 

และความพรอมตามจุดเนนของหนวยงาน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของ               

การใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรู                 

ที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูน้ันทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน

ของหนวยงาน 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง            

ของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ

ทางวิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

ภายใน หนวยงานและเผยแพรสูสาธารณชน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 

แหลงขอมูล  : กลุมบริการวิชาการ  กลุมอุทยานการเรียนรูสิรินธร และกลุม 

    อุทยานวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ 

  สังคม (สกอ. 5.2) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

โครงการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการ      

ที่หนวยงานจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิด            

การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือ

องคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 

เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน/องคกร 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 

3. ชุมชน/องคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

4. ชุมชน/องคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได  1 ขอ ปฏิบัติได  2 ขอ ปฏิบัติได  3 ขอ ปฏิบัติได  4 ขอ ปฏิบัติได  5 ขอ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร 

2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 

3. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของ

ชุมชนหรือองคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง และพัฒนาตามอัตลักษณ

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

4. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกร        

ที่สรางประโยชนความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชนหรือองคกร 

แหลงขอมูล  :     กลุมบริการวิชาการ  กลุมอุทยานการเรียนรูสิรินธร กลุมโครงการ 

    พิเศษ  และกลุมอุทยานวิทยาศาสตร 

    

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 :  การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ 

    องคกรภายนอก (สมศ. 9) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

หนวยงานเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ 

อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและ

เทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ  

สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสินติสุขและความปรองดอง 

ตลอดจนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถาบันพอเพียงแบบอยาง เปนตน 

ทั้ง น้ี ประเด็นที่ชี้ นําหรือแกปญหาสังคม ที่ เปนสถาบันเลือกดําเ นินการ ตองผาน                      

การเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอหนวยงาน 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอหนวยงาน  

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได  2 ขอ ปฏิบัติได  3 ขอ ปฏิบัติได  4-5 ขอ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. โครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานไดดําเนินงานที่มีประโยชนและสรางคุณคาตอ

หนวยงาน มีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค 

และกลุมเปาหมายรวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมจากคณะกรรมการบริหาร

หนวยงาน ที่หนวยงานไดดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคม                 

ในดานตาง ๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 

4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคา

ตอสังคมจากการดําเนินงานของโครงการ 

5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

แหลงขอมูล  : กลุมโครงการพิเศษ และกลุมบริการวิชาการ   

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 :  ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน 

   ประเด็นที่ 1  ภายในหนวยงาน (สมศ. 18.1) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

หนวยงานเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ 

อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและ

เทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ  

สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสินติสุขและความปรองดอง 

ตลอดจนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถาบันพอเพียงแบบอยาง เปนตน 

ทั้ง น้ี ประเด็นที่ชี้ นําหรือแกปญหาสังคม ที่ เปนสถาบันเลือกดําเ นินการ ตองผาน                    

การเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชนหรือสังคม 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม  

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได  2 ขอ ปฏิบัติได  3 ขอ ปฏิบัติได  4-5 ขอ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. โครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานได ดํา เนินงานที่มีประโยชนและสราง คุณคา                  

ตอหนวยงาน มีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค 

และกลุมเปาหมายรวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน         

ที่หนวยงานไดดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 

4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคา        

ตอสังคมจากการดําเนินงานของโครงการ 

5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

แหลงขอมูล  : กลุมอุทยานวิทยาศาสตร  กลุมบริการวิชาการ  และกลุม 

    โครงการพิเศษ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.5  : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน 

    ประเด็นที่ 2  ภายนอกหนวยงาน (สมศ. 18.2) 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

 
 

 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

 ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงาน คือ คณะกรรมการการบริหาร
หนวยงานและผูบริหารทุกระดับหนวยงานน้ันๆ หาก คณะกรรมการการบริหารหนวยงานและ
ผูบริหารมีวิสัยทัศนเปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากร
อยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา 
และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหหนวยงาน                  
เจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. คณะกรรมการประจําศูนย/สถาบันปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ หรือขอบังคับมหาวิทยาลัย

ที่กําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐาน               
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจ                 
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและ               
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

7. คณะกรรมการประจําศูนย/สถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และ
ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

หมายเหตุ :   หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 น้ัน ตองแสดงขอมูลการ 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว  
ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 

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

มีการดําเนินการ   

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  หรือ 3  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 7 ขอ 

แหลงขอมูล  : กลุมสนับสนุนการบริหารงานกลาง 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 : ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนย/สถาบัน  

  และผบริหารทกระดับของศนย/สถาบัน  (สกอ. 7.1) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

 มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงานมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู

และสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู โดยมีการ

รวบรวมองคความรูที่มีอยูใน หนวยงานซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนา                 

ใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหหนวยงานมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก 

การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน  การกําหนดแนววิธี

ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู 

หนวยงานใหดียิ่งขึ้น 

เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน  

กลยุทธของหนวยงาน ครอบคลุมพันธกิจดานการบริการวิชาการ และการปรับแปลง 

ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการบริการวิชาการ และ

การปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม อยางชัดเจนตามประเด็น

ความรูที่กําหนดในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง       

(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และ

เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ

แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษา                 

ที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 

แหลงขอมูล   :    ระบบบริหารคุณภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี 7.2 : การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู  (สกอ. 7.2) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

 หนวยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับหนวยงาน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับ                  
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน
และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงาน             
ทั้งน้ี ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

หมายเหตุ : 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชจัดการดานสารสนเทศ โดยนําคอมพิวเตอร 
และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเขามาชวยในการรับ-สง การรวบรวม และการจัดเก็บขอมูล      
การประมวลผล การพิมพ การสรางรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดระบบการใหบริการ 
การใชเงิน และการดูแลขอมูลดวย 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบซึ่งรวบรวม และการจัดการขอมูลใหอยูในรูปแบบ              
ที่เปนประโยชน เพื่อใชดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง ระบบสารสนเทศ มีหลายประเภท เชน 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
3. ระบบประมวลผลรายวัน 

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ  
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหนวยงาน                  

โดยครอบคลุมการบริการวิชาการ การปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี            
ที่เหมาะสม และการบริหารจัดการ และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เกี่ยวของ

ตามที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

แหลงขอมูล : กลุมสนับสนุนการบริหารงานกลาง 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ7.3) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

 เพื่อใหหนวยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม  

และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน 

เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น             

ในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการ

คาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา 

รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน              

มีการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ืองและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน

ตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีการแตงต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารและบุคลากรภายในหนวยงาน

รวมเปนคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงตามบริบทของ

หนวยงาน ตัวอยางเชน 

 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 

 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 

 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารยและบุคลากร 

 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

 อ่ืนๆ ตามบริบทของหนวยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจาก             

การวิเคราะหในขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                  

ของมหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

ตัวบงช้ีท่ี 7.4 :  ระบบบริหารความเส่ียง  (สกอ.7.4) 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5  ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

แหลงขอมูล    : ระบบบริหารคุณภาพ 

 

หมายเหตุ :  

คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในหนวยงาน               

ในรอบปการประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของผูรับบริการ บุคลากร หรือ               

ตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของหนวยงาน อันเน่ืองมาจากความบกพรอง

ของหนวยงานในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ

โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจนตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปน ศูนย (0) คะแนน เชน 

 1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของผูรับบริการ บุคลากร

ภายในหนวยงานทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่หนวยงานสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ        

ที่เกิดขึ้นได แตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของหนวยงานในการระงับ

เหตุการณดังกลาว 

 2. หนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเน่ืองมาจากปจจัยตางๆ เชน 

คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ

กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 

  3. หนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน

ได สงผลกระทบตอหนวยงานอยางรุนแรง 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 

 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกล

ยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ

ของหนวยงานใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจาก

งบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืน ๆ ที่หนวยงานไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํา

รายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบการตรวจสอบการใช เงิ น                  

อยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ 

กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของหนวยงานได 

เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผน 

การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา

หนวยงานและบุคลากร 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย  

อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ                

ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปน            

ไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่หนวยงานกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล             

จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ :   

แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงิน

ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธ                  

ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน  สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากร             

ที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมา

เปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชใน               

การดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผลจากน้ันจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุน             

ที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดจากคาลงทะเบียน งบประมาณ

แผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของสถาบัน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอก 

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 
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สถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญา                

เปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการจัดอบรม

แตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ  

ของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

  2  หรือ 3  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 4  หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

  6  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 7 ขอ 

 

แหลงขอมูล  : กลุมสนับสนุนการบริหารงานกลาง 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของหนวยงานตามที่กํ าหนดไว               

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งหนวยงาน

ตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน

ใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน                 

ตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของมีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน                   

มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา               

ที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกัน               

ของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวา

หนวยงานสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

หมายเหตุ :  

แนวปฏิบัติ ท่ีดี  หมายถึง วิธีปฏิบั ติ ห รือขั้นตอนการปฏิบั ติที่ทํ าใหองคการประสบ

ความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ            

มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน

ความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสารเผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถ

นําไปใชประโยชนได 

เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและ ให คว ามสํา คัญ เ ร่ืองการประกัน คุณภาพภาย ใน  

โดยคณะกรรมการประจําศูนย/สถาบันและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหนวยงาน 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําศูนย/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มี

ขอมูลครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ  

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี

การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย นักศึกษา 

และผูใชบริการตามภารกิจของหนวยงาน 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอก

สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  หรือ 3  ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7  หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

แหลงขอมูล  :  ระบบบริหารคุณภาพ 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

ในชวงกลางป พ.ศ. 2542  เทคโนธานีไดเร่ิมดําเนินการโครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9002 : 1994 โดยมีวัตถุประสงคตามขอกําหนดที่เนนคุณภาพ “การใหบริการ” ปจจัยสําคัญ
ประการหน่ึงที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จทางธุรกิจ ก็คือ "คุณภาพ" ของสินคาหรือบริการ            
ซึ่งเปนระดับของคุณลักษณะเฉพาะที่แฝงอยูในสินคาหรือบริการ  ที่สามารถตอบสนองตอ                
ความตองการของลูกคาหรือเกินความคาดหวังของลูกคาเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา   

การนําระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO มาใชในการบริหารเทคโนธานีน้ัน ถือเปน              
สวนหน่ึงที่ทําใหผู รับบริการเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจ                       
เปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ัน กระบวนการบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
ISO จึงตองดําเนินการอยางตอเน่ือง สิ่งสําคัญในการรักษาระบบคุณภาพไวไดอยางตอเน่ืองจะตอง
สรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการรับผิดชอบและธํารงรักษาไวรวมกัน 

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ และเปาประสงคหลักของเทคโนธานี โดยผูบริหารสูงสุด            

ของเทคโนธานี 
2. มีการแตงต้ังผูแทนฝายบริหาร (QMR : Quality Management  Representative)              

ระบบคุณภาพของเทคโนธานี เพื่อทําใหมั่นใจวายังคงรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
มาตรฐาน ISO อยางตอเน่ือง 

3. มีการวางแผนการดําเนินงานประจําป เพื่อรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี
อยางตอเน่ือง 

4. มีการแตงต้ังคณะกรรมการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO (QMRC : Quality Management  
Representative Committee) ของเทคโนธานี  

5. มีการจัดทําเอกสารทุกระดับตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ครบถวน  เชน คูมือ
คุณภาพ ขั้นตอนการดําเนินการ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอรม และ
เอกสารสนับสนุนตางๆ และมีการแตงต้ังผูควบคุมเอกสาร (DC : Document Control)    

6. มีการจัดอบรมทบทวนขอกําหนดระบบคุณภาพ ISO ใหพนักงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
7. มีการแตงต้ังผูตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal Quality Audit) 

ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี  
8. มีการตรวจติดตาม เพื่อรับรอง/รักษาระบบ/ตออายุการรับรอง อยางใดอยางหน่ึงเมื่อถึงรอบ

การตรวจ โดยผูตรวจประเมินภายนอกที่ใหการรับรอง (CB : Certify Body) 

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

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

มีการดําเนินการ 
8 ขอ 

แหลงขอมูล  : ระบบบริหารคุณภาพ 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 9.2 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการระบบบริหารจัดการ 

  คณภาพ (ทธ. 1) 
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องคประกอบท่ี 11  การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี
 

 

 

 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

 การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเปนภารกิจอยางหน่ึงของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหเทคโนธานีรับผิดชอบภารกิจน้ี ดังน้ัน  

เทคโนธานีจึงไดวางระบบและกลไกในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนรูปธรรม 

กําหนดเปาหมายในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีใหชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการ

จัดทําแผนดําเนินงานในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย มีการ

ติดตาม กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยีใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนงานของการปรับแปลง ถายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยี 

2. มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 

3. มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

4. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

5. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยีเขากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ  

หรือการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ

เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

กับภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ               

5 ขอ 

มีการดําเนินการ

ครบทุกขอ 

แหลงขอมูล     :  กลุมอุทยานวิทยาศาสตร และกลุมบริการวิชาการ 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 11.1 :      มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา 

        เทคโนโลย ีที่เหมาะสมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย (มทส.1) 
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    จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี                                   

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
X 100 

 

 

 
 

 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : ปจจัยนําเขา 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานตามภารกิจ ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี    

ที่เหมาะสมประสบความสําเร็จ คือ จํานวนคณาจารยผูเชี่ยวชาญที่เห็นความสําคัญและเขามามีสวน

รวมในกิจกรรมดานน้ี 
 

สูตรการคํานวณ    

 

 
เกณฑการประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

อยูระหวางรอยละ  
1 - 19 

รอยละ 20 - 24  รอยละ 25 - 29  รอยละ 30 - 34 มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 35 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา      

ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี การนับจํานวนอาจารยที่มีสวน

รวมในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีจะไมนับซ้ํา แมวาอาจารยทานน้ันมีสวนรวมใน

กิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหลาย

กิจกรรมหรือหลายโครงการ และสามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย  ดัง น้ัน                  

ตัวเปรียบเทียบจึงเปนจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

แหลงขอมูล  : กลุมอุทยานวิทยาศาสตร และกลุมบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 11.2 : รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการปรับแปลง 

  ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมตออาจารย 

  ประจํา (มทส  2) 
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      กิจกรรมหรือโครงการดานการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

            จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
 

X 100 

 

 

 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี สะทอน

ประสิทธิผลการใหบริการ ที่สามารถแกปญหาหรือตอบโจทยที่ตรงกับความตองการของภาคการผลิต

อุตสาหกรรมและการบริการ และสะทอนประสิทธิภาพการใหบริการของคณาจารย  
 

สูตรการคํานวณ    

 

หมายเหตุ :  การนับจํานวนกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยีที่ใหนับเฉพาะโครงการ หรือในกรณีที่โครงการไดระบุกิจกรรมไวชัดเจน

ใหนับกิจกรรมแทนโครงการได แตทั้งน้ีทุกกิจกรรมตองมีวัตถุประสงค งบประมาณ 

ระยะเวลา กลุมเขารับบริการและผลการประเมินกิจกรรม สามารถนับซ้ําได ถาเปน

โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการกับกลุมคนที่แตกตางกัน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

อยูระหวาง 

รอยละ 10-19 

รอยละ 20-29 รอยละ 30-39 รอยละ 40-49 มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 50 
 

แหลงขอมูล  : กลุมอุทยานวิทยาศาสตร และกลุมบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 11.3 : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถายทอด  

  และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา (มทส.3) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

 การบริการในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเปนการตอบสนองและแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งถือเปนบทบาทของมหาวิทยาลัยตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา          

การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ     

ทั้งประชาชน ผูมารับบริการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เทคโนธานี                 

เก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

โดยใชแบบสอบถามถามความพึงพอใจของผู รับบริการงานปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสม จากน้ันนําความคิดเห็นมาคิดคะแนนเฉลี่ย 
 

สูตรการคํานวณ   
 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการใหนําผลการสํารวจความพึงพอใจเปนรายโครงการ/

กิจกรรม มาคํานวณเปนภาพรวม โดยใชสมการดังน้ี 
 

       ความพึงพอใจ    =  

∑

∑

=

=
p

i
i

i

p

i
i

n

nx

1

1                 

   

                 ix    =  คาเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่  i  (คะแนนเต็ม 5) 
                  n i  =    จํานวนผูรับบริการที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i 
                  i     =    ลําดับที่ของกิจกรรม/โครงการ ต้ังแต 2 ถึง P 
                  p   =    จํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด   
 
เกณฑการประเมิน   :   

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 ขึ้นไป 

หมายเหตุ :   หากไดตํ่ากวา 2.00 ไดคะแนน 0 
 

แหลงขอมูล    : กลุมอุทยานวิทยาศาสตร และกลุมบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
องคประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 

ตัวบงช้ีท่ี 11.4 : ความพึงพอใจของผูรับบริการในการปรับแปลง ถายทอด 

  และพัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4)          
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ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55) 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ที่สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติงานของหนวยงาน ตามแผนกลยุทธการพัฒนาหนวยงาน โดยประเด็นการประเมินผล 

มุงเนนผลงานที่สะทอนบทบาทตามอัตลักษณของหนวยงาน  จากการนําประเด็นกลยุทธไปสู               

การปฏิบัติ  6 ประเด็นกลยุทธ  ไดแก 1) พัฒนา เปาประสงคเพื่อใหเทคโนธานีเปนนิคมวิจัยที่ไดรับ

การยอมรับในภูมิภาค สรางผูประกอบการใหม และยกระดับเทคโนโลยีใหกับ SMEs 2) ประโยชน

รวม เปาประสงคเพื่อสรางประโยชนจากทรัพยสินทางปญญารวมกัน 3) จัดการความรู เปาประสงค

เพื่อรูความตองการของชุมชน ถายทอดเทคโนโลยีสู เกษตรกร ชุมชน ประสานที่ปรึกษาใหกับ

หนวยงานตางๆ และมีการบริการดาน วทน. ที่ตอบสนองความตองการของสังคมในภูมิภาค                 

4) เกื้อกูล เปาประสงคเพื่อใหเทคโนธานีเปนอุทยานการเรียนรู มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน และ

สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรูของครูและนักเรียน 5) เขมแข็ง เปาประสงคเพื่อมีการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพรวม มีการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ และมีการพัฒนาสถานที่ทํางานใหนาอยูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

บุคลากร และ 6) เพียบพรอม เปาประสงคเพื่อใหเทคโนธานีเปนตนแบบชุมชนวิจัยที่สมบูรณ                

ซึ่งการดําเนินการตามแผนกลยุทธดังกลาวตองอาศัยการดําเนินการตามพันธกิจหลัก 4 ประการ  

ไดแก 1) พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองตอความตองการในการ

พัฒนาประเทศ เขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 2) ใหบริการวิชาการแกประชาชนและ

หนวยงานตางๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  ชุมชนและทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง  มีความรู

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต  3) ปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เพื่อใหภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการพึ่ งพาตนเองทางเทคโนโลยี ไดมากขึ้น และ                  

4) การพัฒนาเทคโนธานีใหเปนอุทยานวิทยาศาสตรที่สมบูรณ 

เกณฑมาตรฐาน  : 

 จํานวนรอยละของตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงานประจําป

งบประมาณที่บรรลุเปาหมาย เทียบกับตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา

หนวยงานทั้งหมด 

สูตรการคํานวณ  :  
 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลเุปาหมาย  

X 100 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 12.1 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ 

  ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธการพัฒนาหนวยงาน (มทส. 5)
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เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละ  50 - 59 รอยละ  60 - 69 รอยละ  70 – 79 รอยละ  80 – 89 รอยละ  90 – 100 
ขอมูลประกอบการพิจารณา ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ  ดังน้ี 

1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน ในรอบ

ปงบประมาณ  เปาหมายในแตละตัวบงชี้  และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลาน้ัน 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหนวยงาน มีระบบและกลไกการติดตาม  ตรวจสอบ  

และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 

แหลงขอมูล   :    กลุมสนับสนุนการบริหารงานกลาง 
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รายละเอียดตัวบงชี้ขั้นต่ําทีห่นวยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2555 
 

องคประกอบ/ ตัวบงช้ี สํานักวิชา 
ศูนย 

บริการฯ 

ศูนย 

บรรณสารฯ 

ศูนย 

เครื่องมือฯ 

ศูนย 

คอมฯ 

ศูนยกิจการ

นานาชาติ 

ศูนย 

นวัตกรรมฯ 
ศูนย 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

ฟารมฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  (3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชีท้ี ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน              
ตัวบงชี ้สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบนั              

 16.1 ผลการบรหิารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ  

           

ศสพ., สพค. ใหขอมูลใน
ระดับสถาบันแก งาน QA 
สสว. เพื่อจัดทําภาพรวม
สถาบันและจัดสงให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 16.2  ผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลักษณ              

ตัวบงชี ้สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

 

           

สผ. ใหขอมูลในระดับ
สถาบันแก งาน QA 
สสว. เพื่อจัดสงให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร
หลักสูตร 

             

ตัวบงชี้ที ่2.2 อาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก                 สกจ. ใหขอมูล 
ในระดับสถาบัน  
แกงาน QA สสว.  
เพื่อจัดสงใหหนวยงาน 

 ท่ีเกี่ยวของ  

ตัวบงชี้ที ่2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ           ( 

รายงาน 

ขอมูลเฉพาะ 

สพค.) 

 

ตัวบงชี้ที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
กําหนดเปน 

ตัวบงชี้เฉพาะ 

สกจ. สพค.  

เทาน้ัน) 

    สพค.,สกจ. ใหขอมูล 
ในระดับสถาบัน  
แกงาน QA สสว. เพื่อ
จัดสงใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  

- สถานพัฒนาคณาจารย ใหเปลี่ยนชื่อตัวบงชี้เปน “ระบบการพัฒนาคณาจารย” 
           

 
 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน   หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome 
 

ขอมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 
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องคประกอบ/ ตัวบงช้ี สํานักวิชา 
ศูนย 

บริการฯ 

ศูนย 

บรรณสารฯ 

ศูนย 

เครื่องมือฯ 

ศูนย 

คอมฯ 

ศูนยกิจการ

นานาชาติ 

ศูนย 

นวัตกรรมฯ 

ศูนย 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

ฟารมฯ/ 

สุรสัมมนาคาร 
หมายเหตุ 

 

 องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบงช้ี) (ตอ) 

ตัวบงชี้ที ่2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรยีนรู 

          ( 
กําหนดเปน 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
สอส. เทาน้ัน) 

 
 

 ศบก.,ศบส., ศค., ศควท., 
สกน., สอส., ศูนยปฏิบัติ 
การทางการแพทยฯ ให
ขอมูลในระดับสถาบันแก
งาน QA สสว. เพื่อจัดสง 
ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

หมายเหตุ (สกอ.) : กรณีของการประเมินระดับสํานักวิชา หากประเมิน 
การประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตวัท่ีกําหนด
ในระดับสถาบันใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับ
สถาบันของตัวบงชี้นั้นมาใชแทน 

-  ศูนย ใหเปล่ียนชื่อตวับงชี้เปน “อปุกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม 
 การเรียนรู” (ยกเวน ศบส. ใหใชชื่อตัวบงชีเ้ดิม)   
-  สวนกิจการนกัศึกษา ใหเปลี่ยนชือ่ตัวบงชีเ้ปน “การจัดสภาพแวดลอมและ 
 การบริการดานกายภาพที่สงเสรมิคุณภาพชวีติของนกัศึกษา”  
-  สวนอาคารสถานที ่ใหเปลี่ยนชือ่ตัวบงชีเ้ปน “การจัดสภาพแวดลอมและ 
 การบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีติของคณาจารย บคุลากร  
 และนักศกึษา”  

           

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน            

 

สพค. ใหขอมูลผลประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียน
แกงาน QA สสว.เพื่อจัดสง
ใหสํานักวิชา 

ตัวบงชี้ที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

             

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมทีจั่ดใหกับนักศึกษา 

          ( 
กําหนดเปน 
ตัวบงชี้เฉพาะ
สกน. เทาน้ัน) 

 
 

ตัวบงชี้ที ่2.9 รอยละการพนสถานภาพเน่ืองจากสาเหตุ 
ผลการเรยีนของนักศึกษาตอรุน 

             
 
ศบก. ใหขอมูลใน
ระดับสถาบันแก 
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดสงใหหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

 ก. ระดับปริญญาตร ี             

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  
(ยกเวน สวพ.,  

สวพย.) 

          
 

ตัวบงชี้ที ่2.10 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรตอรุน 

           
 

ตัวบงชี้ที ่2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา             

 ก. ระดับปริญญาตร ี             

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  
(ยกเวน 
สวพย.) 
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องคประกอบ/ ตัวบงช้ี สํานักวิชา 
ศูนย 

บริการฯ 

ศูนย 

บรรณสารฯ 

ศูนย 

เครื่องมือฯ 

ศูนย 

คอมฯ 

ศูนยกิจการ

นานาชาติ 

ศูนย 

นวัตกรรมฯ 

ศูนย 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

ฟารมฯ/ 

สุรสัมมนาคาร 
หมายเหตุ 

 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน   หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome 

 องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบงช้ี) (ตอ) 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระใน 1 ป 

           
 

สผ. ใหขอมูลในระดับ

สถาบันแก งาน QA 

สสว. เพื่อจัดสงให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ 

           

 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 

(ยกเวน สวพ.,  
สวพย.) 

          

 

 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 

(ยกเวน สวพ.,  
สวพย.) 

          

 

 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย             สกจ. ใหขอมูลในระดับ

สถาบันแก งาน QA สสว. 

เพื่อจัดสงใหหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

 องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ

ดานขอมูลขาวสาร 
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
กําหนดเปน 
ตัวบงชี้เฉพาะ
สกน. เทาน้ัน) 

 ฝายกิจการนักศึกษา, 

สมาคม มทส., ศสพ. ให

ขอมูลในระดับสถาบันแก

งาน QA สสว. เพื่อจัดสง 

ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
กําหนดเปน 
ตัวบงชี้เฉพาะ
สกน. เทาน้ัน) 

 ฝายกิจการนักศึกษา  

ใหขอมูลในระดับสถาบัน 

แกงาน QA สสว. เพื่อจัด 

สงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน   หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome 
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องคประกอบ/ ตัวบงช้ี สํานักวิชา 
ศูนย 

บริการฯ 

ศูนย 

บรรณสารฯ 

ศูนย 

เครื่องมือฯ 

ศูนย 

คอมฯ 

ศูนยกิจการ

นานาชาติ 

ศูนย 

นวัตกรรมฯ 

ศูนย 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

ฟารมฯ/ 

สุรสัมมนาคาร 
หมายเหตุ 

 

 องคประกอบท่ี 4 การวิจัย (6 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

           
 

 

   สบวพ. ใหขอมูลใน

ระดับสถาบัน 

 แก งาน QA สสว.  

เพื่อจัดสงใหหนวยงาน             

ท่ีเกี่ยวของ  

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

           

 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

           
 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

           
 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน             
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ              

 องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (5 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           ( 

รายงานขอมูล

เฉพาะ ฟารมฯ) 

เทคโนธานี ใหขอมูลใน

ระดับสถาบันแกงาน QA 

สสว. เพื่อจัดสงให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน

ตอสังคม 
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           ( 
กําหนดเปน 

ตัวบงชี้เฉพาะ 

ฟารมฯ เทาน้ัน) 

 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

             

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเข็มแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก 

             

 

 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน   หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome 
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องคประกอบ/ ตัวบงช้ี สํานักวิชา 
ศูนย 

บริการฯ 

ศูนย 

บรรณสารฯ 

ศูนย 

เครื่องมือฯ 

ศูนย 

คอมฯ 

ศูนยกิจการ

นานาชาติ 

ศูนย 

นวัตกรรมฯ 

ศูนย 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

ฟารมฯ/ 

สุรสัมมนาคาร 
หมายเหตุ 

 

 องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (5 ตัวบงช้ี) (ตอ) 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม

ในดานตาง ๆ  

             

 18.1  ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ

สังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

             

 18.2  ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ

สังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

             

 องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           
( 

กําหนดเปน 
ตัวบงชี้เฉพาะ
สกน. เทาน้ัน) 

 ฝายกิจการนักศึกษาให 

ขอมูลในระดับสถาบันแก 

งาน QA  สสว. เพื่อจัดสง 

ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะวัฒนธรรม 
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 

กําหนดเปน 

ตัวบงชี้เฉพาะ 

สกน. เทาน้ัน) 

  

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ตัวบงชี้เฉพาะ 
สกน. เทาน้ัน 

และ  
รายงาน 

เฉพาะ สอส.) 

 สกน., สอส. สโมสร

เทคโนโลยีสุรนารี   

ใหขอมูลแกงาน QA สสว. 

เพื่อจัดสงใหหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

 

 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน   หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome 
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องคประกอบ/ ตัวบงช้ี สํานักวิชา 
ศูนย 

บริการฯ 

ศูนย 

บรรณสารฯ 

ศูนย 

เครื่องมือฯ 

ศูนย 

คอมฯ 

ศูนยกิจการ

นานาชาติ 

ศูนย 

นวัตกรรมฯ 

ศูนย 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

ฟารมฯ/ 

สุรสัมมนาคาร 
หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลยัและผูบรหิาร

ทุกระดับของสถาบัน 

           

 

  

-  ระดับสํานักวชิา ใหเปลี่ยนชื่อตัวบงชี้เปน “ภาวะผูนําของคณะกรรมการ
 ประจําสํานักวิชาและผูบริหารทุกระดับของสํานักวิชา” 
-  ระดับศูนย/สถาบัน ใหเปลี่ยนชื่อตัวบงชี้เปน “ภาวะผูนําของ
 คณะกรรมการประจําศูนย/สถาบันและผูบริหารทุกระดับของศูนย/
 สถาบัน” 
- ระดับสํานักงานอธิการบด ีใหเปลี่ยนชื่อตัวบงชี้เปน “ภาวะผูนําของ
 ผูบริหารหนวยงาน” 

            

ตัวบงชี้ที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู              

-  ทุกหนวยงาน ใหเปลี่ยนชื่อตัวบงชี้เปน “การพัฒนาหนวยงานสูองคกร

 แหงการเรียนรู” 
            

ตัวบงชี้ที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจ  

             

 ก. การบริหารจัดการ 
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           

 

 สถานสงเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ใหขอมูลในระดับ
สถาบันแกงาน QA สสว. 
เพื่อจัดสงใหหนวยงาน  
ท่ีเกี่ยวของ 

 ข. การเรียนการสอน 
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           ( 
รายงาน 
เฉพาะ 
ฟารมฯ 
เทานั้น) 

ศบก./ ศบส./ ศนท. ให
ขอมูลในระดับสถาบันแก 
งาน QA สสว. เพื่อจัดสง
ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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องคประกอบ/ ตัวบงช้ี สํานักวิชา 
ศูนย 

บริการฯ 

ศูนย 

บรรณสารฯ 

ศูนย 

เครื่องมือฯ 

ศูนย 

คอมฯ 

ศูนยกิจการ

นานาชาติ 

ศูนย 

นวัตกรรมฯ 

ศูนย 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

ฟารมฯ/ 

สุรสัมมนาคาร 
หมายเหตุ 

 ค. การวิจัย 
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           ( 
รายงาน 
เฉพาะ 
ฟารมฯ 
เทานั้น) 

สบวพ. ใหขอมูลในระดับ
สถาบันแกงาน QA สสว. 
เพื่อจัดสงใหหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน   หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome 
 

 องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบงช้ี)  (ตอ)  
 ง. การเงิน 

(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
          ( 

กําหนด 
เปนตัวบงชี้

เฉพาะ 
สกบ.เทาน้ัน) 

 สกบ. ใหขอมูลในระดับ
สถาบันแกงาน QA สสว. 
เพื่อจัดสงใหหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

            ฝายบริหารใหขอมูล 
ในระดับสถาบันแก  
งาน QA สสว. เพื่อจัดสงให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

ตัวบงชี้ที ่7.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการแบบ  

รวมบริการ ประสานภารกิจ 

            ฝายบริหารใหขอมูล  
ในระดับสถาบันแก  
งาน QA สสว. เพื่อจัดสง
ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสถาบัน ------------------------------------------------เปนการประเมินในระดับสถาบัน  สํานกัวิชาไมตองประเมินตัวบงชี้นี-้--------------------------- ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
ใหขอมูล ในระดับสถาบัน
แกงาน QA สสว.  

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาทีข่องผูบรหิาร

สถาบัน 

            ฝายวิชาการประสานขอ
ขอมูลผลการประเมิน 
เพื่อจัดสงใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  

 องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 

กําหนด 

เปนตัวบงชี้ท่ี

เฉพาะ สกบ.

 ฝายบริหาร, ฝายวางแผน, 
สกบ., สวนบริหาร
สินทรัพย ใหขอมูลใน
ระดับสถาบันแกงาน QA 
สสว. เพื่อจัดสงให
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องคประกอบ/ ตัวบงช้ี สํานักวิชา 
ศูนย 

บริการฯ 

ศูนย 

บรรณสารฯ 

ศูนย 

เครื่องมือฯ 

ศูนย 

คอมฯ 

ศูนยกิจการ

นานาชาติ 

ศูนย 

นวัตกรรมฯ 

ศูนย 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

ฟารมฯ/ 

สุรสัมมนาคาร 
หมายเหตุ 

เทานั้น) หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
(สวนบริหารสินทรัพยให
ขอมูลเกี่ยวกับแผนกลยุทธ
ทางการเงิน) 

 
 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน   หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome 
 

 องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

             

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
รับรองโดยตนสังกัด  
(ตัวบงช้ีน้ีจะไมนํามาคิดคํานวณ) 

             

 องคประกอบท่ี 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” (2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชี้ที ่10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)           ( 

กําหนดเปน 

ตัวบงชี้ 

เฉพาะ  

สกน. 

เทานั้น) 

 ฝายกิจการนักศึกษา  

ใหขอมูลในระดับสถาบัน

แกงาน QA สสว. เพื่อ

จัดสงใหหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

ตัวบงชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  
มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

           

 องคประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  (4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชี้ที่ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรบัแปลง ถายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลยั 

            

 

 เทคโนธานี ใหขอมูลใน

ระดับสถาบันแกงาน 

QA สสว. เพื่อจัดสงให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวบงชี้ที่ 11.2 รอยละของอาจารยประจําทีม่ีสวนรวมในการ
ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตออาจารยประจํา 

            

 

 

ตัวบงชี้ที่ 11.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรบัแปลง 
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

            

 

 



 

ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนาร ี  9/9             9 
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องคประกอบ/ ตัวบงช้ี สํานักวิชา 
ศูนย 

บริการฯ 

ศูนย 

บรรณสารฯ 

ศูนย 

เครื่องมือฯ 

ศูนย 

คอมฯ 

ศูนยกิจการ

นานาชาติ 

ศูนย 

นวัตกรรมฯ 

ศูนย 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

ฟารมฯ/ 

สุรสัมมนาคาร 
หมายเหตุ 

ตออาจารยประจํา 
ตัวบงชี้ที่ 11.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการในการปรับ

แปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี
            

 

 

 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน   หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome 
 

 องคประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 
                           (มหาวิทยาลัยกําหนดใหองคประกอบท่ี 12 เปนภารกิจหลักของหนวยงาน ซึ่งหนวยงานตองกําหนดตัวบงช้ีตามภารกิจหลักในองคประกอบดังกลาว) 

ตัวบงชี้ที่ 12.1 
. 
. 
. 

 

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

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

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

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

           
 

 
 

 

 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน   หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานอาจจะรายงานเพิม่เติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome 

 

 

หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยกําหนดใหหนวยงานสนับสนุนตองกําหนดตัวบงช้ีท่ีเนนผลผลิตดวย 
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