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คำนำ
ด้วยมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในใหม่ตามตัวบ่งชี้ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 และให้
ทุกมหาวิทยาลัยดาเนินการตามตัวบ่งชี้ขั้นตาดังกล่าว และทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศเป็นนโยบายให้
ทุกหน่ ว ยงานท าการประกัน คุ ณภาพภายใน ระดั บหน่ว ยงาน และให้ ใช้ตั ว บ่ง ชี้ตามทีมหาวิท ยาลั ย
กาหนดให้ ตามความเกียวข้อง พร้อมทั้งหน่ว ยงานสามารถเพิมเติมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้อีกตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน เพือเป็นเครืองบ่งชี้คุณภาพของหน่วยงาน
เทคโนธานี จึ ง ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน่ ว ยงานฉบั บ นี้ ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์ เ พือเป็นกรอบแนวทางการพัฒ นาระบบคุณภาพของเทคโนธานี อันประกอบด้ว ย
องค์ประกอบคุณภาพ 7 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ ทีครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้ผ่านการ
กลันกรองจากคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี เมือวันที 17 มกราคม 2556 และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เมือวันที 12 กุมภาพันธ์ 2556 ทีผ่านมา นอกจากนี้
ยังได้ปรับแก้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงาน เพือให้เป็นไปตามข้อสรุปจากการประชุมเพือทา
ความเข้าใจเกียวกับการปรับเกณฑ์การประเมินร่วมกับส่วนส่งเสริมวิชาการ เมือวันที 25 มีนาคม 2556
เป็ นทีเรี ย บร้ อยแล้ว และผ่ านการกลั นกรองและเห็ นชองจากคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา
เทคโนธานี อีกครั้ง เมือวันที 11 มิถุนายน 2556
เทคโนธานีหวังเป็นอย่างยิงว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นคู่มือสนับสนุนใน
การจัดทารายงานการประกัน คุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี ปีการศึกษา 2555 ได้ตามแนวทาง
ทีมหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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สวนที่ 1

ขอมูลทั่วไปของเทคโนธานี
1. ความเปนมาของเทคโนธานี
ตั้งแต แ ผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคม ฉบั บที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เป นตนมา จนถึ ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) รัฐบาลไดเนนความสําคัญตอบทบาทของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนใหม หาวิทยาลัย ตางๆ มีการ
ปรับบทบาทใหเอื้ออํานวยตอการสรางความสัม พันธแ ละรวมกันระหวางภาคธุรกิจเอกชนภาครัฐบาลใน
การพัฒนาวิทยาการรวมกัน เพื่อสรางความเขมแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเองดานเทคโนโลยีใ น
การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ที่ผานมามีปญหาหลักที่สําคัญ 3 ประการ ที่
ตองการการปรับปรุงและแกไขอยางตอเนื่องและเห็นผลเปนรูปธรรม ไดแก
1. การวิจั ย และพัฒ นา ขาดเปา หมายและทิศ ทางการวิจั ย ขาดความตอ เนื่ อง ทํ าให
ไมสามารถพัฒนาไปสูกระบวนการผลิตในเชิงพาณิชยได ขาดงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยังมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนานอย
2. การถายทอดเทคโนโลยี มีขอเสียเปรียบในสัญญาการนําเขาเทคโนโลยีขาดความสามารถ
ในการตอรองและการคัดเลือกเทคโนโลยี เพราะขาดขอมูลสารสนเทศ ขาดความรู และ
ไมสามารถพึ่งตนเองในการดัดแปลงหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับทรัพยากรของประเภท
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไมสามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยได
3. การขาดกําลังคนที่มีคุณภาพดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มีการผลิตกําลังคน ผิด
ประเภท ขาดประสบการณในหองปฏิบัติการและการปฏิบัติภาคสนาม ขาดความชํานาญ
ในการใชอุปกรณที่ทันสมัยซึ่งเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี ที่เปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็ว และ
ใชกําลังคนไมคุมคา
ตลอดจนควรมีการสนับสนุนการพัฒนาศูนยความเปนเฉพาะ เชน ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ
จากปญหาดังกลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงไดวางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหเ ปน มหาวิท ยาลั ย ที่ ตอบสนองความตอ งการของประเทศและแกป ญหาดัง กลา วไดอย างแทจ ริง โดย
เตรีย มการและวางแผนการจัดตั้งเทคโนธานี (Technopolis) ใหเปนสวนหนึ่งของแผนการจัดการตั้ ง
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนศูนยกลางการวิจัย การปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีไปสูชุม ชนและ
อุตสาหกรรม โดยสรางความสัมพันธแ ละความรวมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนอยาง
ใกลชิด
เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับพระมหากรุณาธิคุ ณ
จากสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิน ทรงเป ด เทคโนธานี
(Technopolis) ซึ่งประกอบดวยอาคารจํานวน 9 หลัง พื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 600 ไร
แผนการจัดตั้งเทคโนธานี เปนสวนหนึ่งของแผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในชว งแรกกอนที่จะ
พัฒนาใหเปนอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สมบูรณ รัฐบาลไดกําหนดที่จะใชบริเวณเทคโนธานีเปน
1

สถานที่จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในป 2538 (world Tech’95 Thailand) ซึ่งเปนการแสดง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับชาติ เปนผลใหมหาวิทยาลัย เปนที่รูจักอยางกวางขวาง
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 2/2539 วันเสารที่ 16 มีนาคม 2539 มีมติ
อนุมัติใหยกเลิกศูนยบริการวิชาการกับยุบเลิกสวนงานเทคโนธานีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งเปนสวนงานมี
ฐานะเทียบเทาสํานักวิชา ศูนย และสถาบันของมหาวิทยาลัย เรีย กวา “เทคโนธานี” เพื่อทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดําเนินภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม และดานการปรับ
แปลงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียดตามขอกําหนด มทส. วาดวยการจัดตั้งเทค
โนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2539
ป พ.ศ. 2542 ไดโอนยายโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จากฝายวิชาการมาเปนงาน
สวนหนึ่งของเทคโนธานี และปรับโครงสรางจาก 5 ฝาย เปน 3 ฝา ย คือ ฝายบริหารงานทั่วไป ฝา ย
บริการวิชาการ และฝายปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยี ตอมาในป พ.ศ. 2543 เทคโนธานีไดรับการ
รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. เปนครั้งแรก
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
ป พ.ศ. 2547 เทคโนธานีไดรับการรับรองการปรับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002: 1994 เปน
ISO 9001 : 2000 จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. เปนครั้งที่ 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
ตอเนื่องเปนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เชนเดิม และตอมาในป พ.ศ. 2551 เทคโน
ธานี ไดปรับเพิ่ม อีก 2 โครงการ คือโครงการศูนยวิจัย มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ และโครงการหนวย
บริการงานแปลและลาม
ปลายป พ.ศ. 2552 ได เพิ่ มอี ก 1 โครงการ คื อ โครงการหนวยบริ การทางห องปฏิบั ติ การ
โดยมีสถานที่ตั้งหองปฏิบัติการ ณ อาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาคาร F 1)
ตน ป พ.ศ. 2553 ได แ ตง ตั้ ง ตํา แหน งหั ว หนา สํ า นัก งานผูอํ า นวยการเทคโนธานี โดยได
มอบหมายใหเปนผูแ ทนฝายบริหารตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และเมื่อวันที่ 11
พฤศจิก ายน 2553 เทคโนธานีไ ดรับ การรั บรองการตออายุ ระบบคุ ณภาพมาตรฐาน ISO (Renewcertification) และการรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน (Surveillance) รวมถึงการรับรองการปรับเปลี่ย น
ยกระดับระบบคุณภาพมาตรฐาน จาก ISO 9001 : 2000 เปน ISO 9001 : 2008 จากบริษัท SGS
(Thailand) Ltd. เปนครั้งที่ 4
ตนป พ.ศ. 2554 ไดปรับเพิ่ ม อีก 2 โครงการ คือ โครงการหองเรีย นวิ ทยาศาสตร และ
โครงการเมืองจราจรจําลอง
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ไดมีการปรับเปลี่ย นผูอํานวยการเทคโนธานี และมีการแตงตั้ง
รักษาการแทนรองผูอํานวยการเทคโนธานี เพิ่มอีก 1 ตําแหนง และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 มีการทดลอง
ปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน ซึ่งแบงโครงสรางเปน 5 กลุม ไดแ ก กลุม อุทยานการเรีย นรูสิรินธร
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(Sirindhorn Learning Park) กลุม อุทยานวิทยาศาสตร (Science Park Group) กลุม บริการวิชาการ
(Academic Service Group) กลุม โครงการพิเศษ (Special Project Group) และกลุม สนับสนุนการ
บริหารงานกลาง (Central Administration Support Group) โดยยกเลิกตําแหนงหัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการเทคโนธานี เปนการภายใน และกําหนดใหมี ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management
System) เพื่อทําหนาที่รับ ผิดชอบภาระงานดานระบบคุ ณภาพ 5 ระบบ ประกอบดว ย ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการจัดการความรู ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และ
ระบบกิจกรรม 5ส ทั้งนี้ ใหงานระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) อยูใ นความ
รับผิดชอบของผูแทนฝายบริหาร QMR และสังกัดอยูในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับผูอํานวยการเทคโนธานี
เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งการบริ ห ารงานเทคโนธานี จึ ง ขอระงั บ การขอ
การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. ในชวงเวลาระหวางวันที่ 15
มีนาคม 2555 – วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และจากการประชุม คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่
2/2555 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีเล็งเห็นความสําคัญการ
ดํารงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐานไว จึงไดมีม ติใ หเทคโนธานีดําเนินการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO ตอเนื่องไวเหมือนเดิม ดังนั้น เทคโนธานีจึงไดดําเนินการเตรีย มกลับเขาสูระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2008 โดยแตงตั้งผูแทนฝายบริหาร QMR เพื่อทําใหมั่นใจวามีการดําเนินการตามขั้นตอนใน
การกลับเขาสูระบบคุณภาพและดํารงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ไวอยางตอเนื่อง โดยคาดวาจะ
ไดรับการตรวจประเมินจากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. ในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2556 มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการเทคโนธานีใ หมอีก
ครั้ง และตอจากนั้นไดมีการแตงตั้งรองผูอํานวยการเทคโนธานี โดยผูบริหารชุดใหมไดมีนโยบายปรับ
โครงสรางบริหารงานเทคโนธานีใหม และยังคงใหความสําคัญในการดําเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในหนวยงาน ดังนั้นจึงตองมี การปรับปรุง
เอกสารตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ใหมใ หสอดรับกับสภาพปจจุบัน ทําใหตองเลื่อนการตรวจ
ประเมินจากจากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. ออกไป และคาดวาจะไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
ประมาณปลายป พ.ศ. 2556 นี้

2. บทบาทหนาที่
เทคโนธานี เป น หนว ยงานของมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี สุร นารี ที่มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการ
ใหบริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ประสานความรวมมือกับ ภาครัฐและ
เอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีไดมอบหมายใหเทคโนธานีเปนหนวยงานหลัก ในการประสานการ
ดํา เนิ นงานตามภารกิ จในการบริก ารวิ ชาการ พั ฒนาปรับ แปลงและถา ยทอดเทคโนโลยี สูชุ ม ชนโดย
ตอบสนองเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ

3.วิสัยทัศน
นิคมวิจัยของภูมิภาค (Research Park for the Region)
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4. พันธกิจ : เทคโนธานี มีภารกิจหลัก 4 ประการดังนี้
4.1 พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนา
ประเทศ เขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
4.2 ใหบริการวิชาการแกประชาชน และหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุม ชน
และทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต
4.3 ปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองทางเทคโนโลยีไดมากขึ้น
4.4 การพัฒนาเทคโนธานีใหเปนอุทยานวิทยาศาสตรที่สมบูรณ

5. แผนกลยุทธการพัฒนาเทคโนธานี
แผนกลยุ ทธการพัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ประกอบด ว ย
กลยุ ท ธ 6 ด า น ได แ ก พั ฒ นา ประโยชน ร ว ม จั ด การความรู เกื้ อ กู ล เข ม แข็ ง เพี ย บพร อ ม
โดยมีเปาประสงคตามประเด็นกลยุทธดังนี้
5.1 พัฒนา : มีเปาประสงคดังนี้
1) เทคโนธานีเปนนิคมวิจัยที่ไดรับการยอมรับในภูมิภาค
2) การสรางผูประกอบการใหม
3) การยกระดับเทคโนโลยีใหกับ SMEs
5.2 ประโยชนรวม : มีเปาประสงคดังนี้
1) สรางประโยชนจากทรัพยสินทางปญญารวมกัน
5.3 จัดการความรู : มีเปาประสงคดังนี้
1) รูความตองการของชุมชน
2) ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร ชุมชน
3) ประสานที่ปรึกษาใหกับหนวยงานตางๆ
4) มีการบริการทางดาน วทน. ที่ตอบสนองความตองการของสังคมในภูมิภาค
5.4 เกื้อกูล : มีเปาประสงคดังนี้
1) เทคโนธานีเปนอุทยานการเรียนรู
2) มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
3) สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรูของครูและนักเรียน
5.5 เขมแข็ง : มีเปาประสงคดังนี้
1) การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพรวม
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ
4) การพัฒนาสถานที่ทํางานใหนาอยูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตบุคลากร
5.6 เพียบพรอม : มีเปาประสงคดังนี้
1) เทคโนธานีเปนตนแบบชุมชนวิจัยที่สมบูรณ
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6. แผนการขับเคลื่อนกลยุทธ 6 ดาน
การที่เทคโนธานีจะเปน “นิคมวิจัยของภูมิภาค” ตามวิสัยทัศนไดเทคโนธานีตองสามารถเปน
“อุทยานวิ ทยาศาสตรชั้นนํ าระดับภูมิ ภาค” (โดยใชก ลยุทธ “พั ฒนา” และ “ประโยชนรว ม” เปนตั ว
ขับเคลื่อน) เปน “คลังสมองของภูมิภาค” (โดยใชกลยุทธ “จัดการความรู” เปนตัวขับเคลื่อน) และเปน
“แหลงเรียนรูของสังคม” (โดยใชกลยุทธ “เกื้อกูล” เปนตัวขับเคลื่อน) ซึ่งผลสัม ฤทธิ์ ทั้ง 3 ประการนี้จะ
เปนไปได เทคโนธานี ตองมี “ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล” (โดยใชกลยุทธ “เขม แข็ง” เปนตัว
ขับเคลื่อน) นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นไมไดเลยถาไมสามารถทําใหเทคโนธานี “เปนชุม ชน
วิจัยที่นาอยู นาทํางาน” (โดยใชกลยุทธ “เพียบพรอม” เปนตัวขับเคลื่อน)

7. ผลสัมฤทธิข์ องกลยุทธ
7.1 เปนอุทยานวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับภูมิภาค
7.2 เปนคลังสมองของภูมิภาค
7.3 เปนแหลงเรียนรูของสังคม
7.4 เปนองคกรที่มีระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล
7.5 เปนชุมชนวิจัยที่นาอยู นาทํางาน

8. โครงสรางบริหารงานเทคโนธานี
เทคโนธานี ดําเนินงานภายใตกํากับของ “คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี” ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และผูแ ทนจากสํานักวิชา และศูนยตาง ๆ
ทําหนาที่
วางแผน และกําหนดนโยบายในภาพรวม กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและนโยบาย ที่กําหนด
แผนภูมิที่ 1 โครงสรางบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2555 (มีนาคม 2555 – มีนาคม 2556)
โครงสรางบริหารงานเทคโนธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
อธิการบดี
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

ผูอํานวยการเทคโนธานี
ระบบบริหารคุณภาพ
(ผูแทนฝายบริหาร : QMR)

รองผูอํานวยการเทคโนธานี

กลุมอุทยาน
การเรียนรูสริ ินธร

กลุมอุทยาน
วิทยาศาสตร

กลุมบริการวิชาการ

กลุมโครงการพิเศษ

กลุมสนับสนุนการ
บริหารงานกลาง

หมายเหตุ : * สังกัดอยูก ับเทคโนธานี ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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1) กลุมอุทยานการเรียนรูสิรินธร (LP : Sirindhorn Learning Park) เปนแหลงเรีย นรู
ของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป ดวยการระดมทรัพ ยากรและสรรพ
กําลังที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปน
องคกรแหงการ
เรียนรูที่เปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สรางภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิปญญา เพื่อการพัฒนา
สังคมที่มีความสุข และยั่งยืน เพื่อใหเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไป
ไดศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การเกษตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร
และการสรางจิตสํานึกที่ดีในการใชรถใชถนนใหมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินของตนเองและผูอื่น
ซึ่งแหลงเรียนรูดังกลาวประกอบดวย โครงการ อพ.สธ.-มทส. โครงการสวนพฤกษศาสตร สวนเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ อาคารกาญจนาภิเษก พิพิธภัณฑเห็ดราและพืชผลหายากในประเทศไทย พิพิธภัณฑ
เทคโนโลยีไทยโบราณ หองไทยศึกษานิทัศน โครงการอุทยานผีเสื้อ เมืองจราจรจําลอง และพิพิธภัณฑ
World Tech’95
2) กลุมอุ ทยานวิทยาศาสตร (SP : Science Park Group) รับผิ ดชอบในภารกิ จ
การปรับแปลง พัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีทางดานการเกษตร การอุตสาหกรรม ประสานความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก สรางเครือขายในภูมิภาค การใหคําปรึกษา สนับสนุนสงเสริม การประกอบ
ธุร กิจ ดา นตา งๆ ให มีค วามมั่น คงและยั่ง ยื น สนั บ สนุ นส ง เสริม การวิจั ย และพั ฒนาผลิ ตภั ณ ฑสํ าหรั บ
ผูประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ใหบริการวิเคราะหทดสอบทางหองปฏิบัติการ เชื่อมโยงนํา
ผลงานวิ จัย ออกสูเ ชิง พาณิ ชย ตลอดจนการใหบ ริก ารสถานที่ ซึ่ ง มีห นว ยงานภายใต โครงสรา งการ
บริหารงานที่ทําหนาที่ใ หบริการตามภารกิจที่เกี่ย วของดานตางๆ ไดแ ก 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 ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสรางความเขม แข็งใหกับชุม ชนและสังคม ซึ่งถือเปนการ
ปฏิบัติในภารกิจความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย (USR : University Social Responsibility)
อีกดวย
4) กลุมโครงการพิเศษ (PG : Special Project Group) รับผิดชอบในภารกิจการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนใหเปนนักวิจัย นักวิทยาศาสตรแ ละนักเทคโนโลยีรุนใหมที่มีคุณภาพอันจะเปนกําลั ง
สําคัญตอการพัฒนาประเทศ ดําเนินการโดยโครงการหองเรีย นวิทยาศาสตร ใหบริการวิชาการแกชุม ชน
และสังคม โดยการเผยแพรผลงานวิชาการ การใหคําปรึกษา การแกไขปญหาในพื้นที่แ ละการฝกอบรม
เพื่อถายทอดองคความรูจากความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตเฉพาะ ดานมันสําปะหลัง และ
ดานการวิจัยเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชน และสังคมใหมีความ
เขม แข็ง มี การปรับแปลง และถายทอดผลงานวิ จัย โดยเฉพาะดานการเพิ่ม มูลคาผลิ ตภัณฑจากมั น
สําปะหลังสูชุมชน องคกรและสังคม ซึ่งดําเนินการโดยศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ
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5) กลุม สนั บ สนุ นการบริห ารงานกลาง (CA : Central Administration Support
Group) ทํ า หน า ที่ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น งานภารกิ จ หลั ก ของหน ว ยงานตามนโยบายการบริ ห ารงาน
แผนปฏิบัติการประจําปแผนงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับ และการดําเนินงานตองสอดคลองตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี
หรือระเบีย บ ข อบังคับอื่นๆที่เ กี่ย วของ โดยมีงานในความรับผิดชอบ ได แ ก 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
ผูแ ทนฝาย (QMR : Quality Management representative) สังกัดอยูใ นสายบังคับบัญชาโดยตรงกับ
ผูอํานวยการเทคโนธานี
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ไดมี
มติเห็ นชอบใหป รับโครงสรางการบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 และไดทดลองบริหารงานตาม
โครงสรางดังกลาวมาแลวระยะหนึ่ง ดังนั้น จึงไดเสนอปรับโครงสรางการบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556
(ปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17
มิถุนายน 2556 ดังมีแผนภูมิ และรายละเอียดตามขอความขางลางนี้
แผนภูมิที่ 2 โครงสรางบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (เมษายน 2556 – ปจจุบัน)

โครงสรางบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556
อธิการบดี
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

ผูอํานวยการเทคโนธานี
คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO : QMRC

รองผูอํานวยการเทคโนธานี

ผูแทนฝายบริหาร : QMR

ผูชวยผูอํานวยการเทคโนธานี

สํานักงานผูอาํ นวยการ
เทคโนธานี

สํานักงานการคลัง
และงบประมาณ

สํานักงานอุทยาน
การเรียนรูสริ ินธร

สํานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตรและนวัตกรรม

สํานักงานบริการวิชาการ
และโครงการพิเศษ
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ตามแผนภู มิ ที่ 2 โครงสร า งการบริ ห ารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 ประกอบด ว ย
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ซึ่งมีอธิการบดีเปนประธาน คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ISO มีผูอํานวยการเทคโนธานีผูบริหารสูงสุดและเปนประธานคณะกรรมการ และ มีรองผูอํา นวยการเทคโน
ธานี เปนผูแ ทนฝายบริหารระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งไดมีการแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการเทคโนธานี 3 ตํา แหนง
โดยเทคโนธานีไดแบงการบริหารงานตามโครงสรางเปน5 สํานักงาน ไดแก สํานักงานผูอํานวยการเทคโนธานี
สํานักงานการคลังและงบประมาณ สํานักงานอุทยานการเรียนรูสิรินธร สํา นัก งานอุทยานวิทยาศาสตรและ
นวัตกรรม และสํานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ โดยมีลักษณะงานและขอบเขตความรับผิดชอบ
ของแตละสํานักงานดังนี้

1) สํานักงานผูอํานวยการเทคโนธานี (TDO : Technopolis Director Office)

หลักการและลักษณะงาน : เปนสํานักงานกลางที่มีหนาที่บริหารจัดการแทนผูบริหารดานตางๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย และทําหนาที่เปนศูนยรวมเพื่อประสานความรวมมือของบุคลากรใหมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตลอดจนทําหนาที่ประสานงานอํานวยความสะดวกการใชสถานที่แ กหนวยงาน
ตางๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการตามภารกิจของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบงเปน 4 งานหลัก ดังนี้
(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 : ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนงานภารกิจหลักของหนวยงานตามนโยบายการ
บริหารงาน แผนปฏิบัติการประจําปแ ผนงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับ และการดําเนินงานตอง
สอดคลองตามระเบีย บมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การบริห ารวิสาหกิ จของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี หรือระเบียบ ขอบังคับอื่นๆที่เกี่ยวของ
ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบงเปน 4 งานหลัก ดังนี้
(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 ซึ่งสามารถศึกษาหาความรูเกี่ยวกับพระราชกรณีย กิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทางดาน
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การเกษตร วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร นอกจากนี้ยังมีแหลงเรียนรูที่ สรางจิตสํานึกที่ดี ในการใชรถใช
ถนนใหมีความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพ ยสินของตนเองและผูอื่น โดยมีการระดมทรัพยากรและสรรพ
กําลังที่มีอยูใหมหาวิทยาลัยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ถือวาเปนการประชาสัม พันธม หาวิทยาลัย ใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูที่เปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สรางภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิปญญา
เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืนอีกดวย ซึ่งถือเปนการปฏิบัติในภารกิจความรับผิดชอบตอสังคม
ของมหาวิทยาลัย (USR: University Social Responsibility)
ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบงเปน 3 หนวยงาน ดังนี้
(1) หนวยบริหารจัดการอุทยานการเรีย นรูสิรินธร : เปนหนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย
และวางแผนการบริหารงานดานตางๆ ไดแ ก วางแผนการดําเนินงาน วางแผนการตลาด
และวางแผนการพัฒนาอุทยานการเรีย นรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนการวางแผนการปฏิบัติ
ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(2) หนวยบริการอุทยานการเรียนรูสิรินธร : เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานการเขาเยี่ย มชม
อุทยานการเรียนรู และวางแผนการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ
(3) หนวยบริการอาคารการเรีย นรู : เปนสถานที่แ หลงเรีย นรูตางๆ ที่รองรับการจัดกิจกรรม
สําหรับผูเขารวมกิจกรรม และเขาเยี่ย มชม ซึ่งมีอุทยาน/พิพิธภัณฑแ ละอาคารการเรีย นรู
ดังนี้
1) อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ : เปนแหลงเรียนรูที่ปลูกฝงคานิยมในการอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ปลูกจิตสํานึกในการรักธรรมชาติข องเยาวชน ประชาชน ตลอดจนการ
สร า งสรรค ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต อ งดี ง ามในการพั ฒ นาประเทศ และ ให แ นวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร โดยมีการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงวงจรชีวิตจริงของแมลงทางดานชีววิทยา
พฤติกรรม ความมีประโยชนและโทษ มีการจัดกิจกรรมตางๆ ในการสงเสริม พัฒนาการ
การเรียนรูของนักเรียน นอกจากนี้ยังปรับปรุงสถานที่ใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของ
ผูเขาเยี่ยมชมดวย
2) อาคารกาญจนาภิ เ ษก : เป น อาคารที่ จั ด แสดงนิ ท รรศการพระราชกรณี ย กิ จ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว เกี่ ย วกั บ การบู ร ณการกิ จ กรรมด า นต า งๆ
โดยภายในอาคารประกอบด ว ยส ว นของการจั ด นิ ท รรศการถาวร 5 โซน ได แ ก
โซนที่ 1 จั ด แสดงแนวคิ ด ในการทรงงาน หรื อ “ห อ งทํ า งานของพ อ ” โซนที่ 2
จั ด แ สดงพระราชกรณี ย กิ จเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาแ ล ะบริ ห ารจั ด การน้ํ า เช น
การสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา โซนที่ 3 จัดแสดงแนวคิดในการอยูรวมกับธรรมชาติ การใช
ชีวิตอยางพอเพียง โซนที่ 4 เปนจุดสําคัญที่นําเสนอความยิ่งใหญข อง น้ําพระทัย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และโซนที่ 5 ใหจุดที่ใ หประชาชน ไดรวมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยการถายรูปและเขียนคําถวายพระพรขึ้นฉายเปนวอลล
เปเปอรที่ผนังดานขาง
3) สวนเกษตรเฉลิม พระเกีย รติ : เปนการทําเกษตรแบบทฤษฎีใ หมตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และมีการผลิตพืชแบบอินทรีย ภายใตวัตถุประสงค
เพื่ อ ให เ ป น สถานที่ ถ า ยทอดความรู แ ละเทคโนโลยี ท างด า นเกษตรอิ น ทรี ย สํ า หรั บ
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป อีกทั้งยังเปนพื้นที่สําหรับบมเพาะและทํา
การวิ จั ย ด า นเกษตรอิ นทรี ย ของคณาจารย แ ละนั ก ศึก ษา เพื่ อ ให เกิ ด ความร ว มมื อ
ทางดานการวิจัย ทั้งในระดับเชิงลึกและเชิงกวาง
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4) พิพิธภัณฑเทคโนโลยีไทยโบราณ : เปนแหลงเรีย นรูที่จัดแสดงอุปกรณเทคโนโลยีไทย
โบราณไวมากมายหลากหลายนับพันชิ้น บนพื้นที่จัดแสดงประมาณ 3,000 ตารางเมตร
เชน จรวด (บั่งไฟตะไล) กังหันลม ฟนเฟองหลากหลายชนิด ดีตะบัน ไฟ นอกจากนี้ มี
เกวียนจากภาคตางๆ อุปกรณทํานาแบบครบวงจร ระหัดวิดน้ําแบบตางๆ เครื่องหีบออย
เครื่องจับสัตวบก เครื่องประมง อุปกรณผลิตผาครบวงจร ทอเสื่อเครื่องใชใ นครัวเรือน
เครื่องมือชาง ตะเกียงโบราณ อาวุธ หมอไหโบราณเครื่องใชเบ็ดเตล็ด
5) หองไทยศึกษานิทัศน : เปนแหลงเรียนรูที่รวบรวมและจัดแสดง วัสดุทางวัฒนธรรมของ
อีสาน ที่ชาวบ านอีสานยังคงผลิตและใชประโยชนใ นวิถีชี วิตประจําวัน โดยวัสดุทาง
วัฒ นธรรมที่ ร วบรวมไว แ บ ง เป น 4 กลุ ม ได แ ก เครื่ อ งจั ก รสานไม ไ ผ ผ า ทอและ
เครื่องนุงหม เครื่องปนดินเผา และอื่นๆ เชน ของเลนพื้นบาน เอกสารทางประวัติศาสตร
เปนตน นอกจากนี้ยัง มีการจัดกิ จกรรม และจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการยอ ย
หมุนเวียนในเรื่องตางๆ ไดแก นิทรรศการวาวไทย นิทรรศการบุญบั้งไฟ นิทรรศการผา
ไทย นิทรรศการกับดับจักสาน และการจัดกิจกรรม การประกวดตางๆ
6) เมืองจราจรจําลองแหงที่ 3 : เปนแหลงเรีย นรูที่บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย
จํากัด รวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสรางขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัย บน
พื้นที่ 7 ไร เพื่อเปนศูนยฝกอบรม สรางความรูความเขาใจและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับกฎ
จราจร การใชรถใชถนนอยางถูกตองปลอดภัย ตามแนวคิด “ถนนสีข าว” ใหกับเยาวชน
และประชาชนในเขตภู มิ ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ โดยเน นที่ ก ารฝ กปฏิ บัติ จ ริง บน
เสนทางจราจรจําลอง ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนฐานการการเรีย นรู 6
ฐาน ไดแก มีการจัดอบรมปฐมนิเทศเบื้องตน การใหความรูเรื่องกฎจราจร การใหความรู
ปายจราจรและเครื่องหมายจราจร การใหความรูเรื่องสัญญาณไฟจราจร การใหความรู
การเลือกใชรถ และใหทดลองขับขี่จริ ง และสว นที่ 2 เปนเมืองจราจรจําลองสําหรั บ
ทดสอบขับขี่
7) โครงการ อพ.สธ-มทส. และโครงการพฤกษศาสตร : เปนแหลงเรีย นรูที่กําเนิดขึ้นจาก
การสนองพระราชดําริ ใ นโครงการอนุรั กษพั นธุก รรมพืชอั นเนื่ องมาจากพระราชดํา ริ
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุม ารี (อพ.สธ.) ซึ่งในป พ.ศ. 2545 ได
กําหนดใหเพิ่มพื้นที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนแหลงศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม เนื่องจากเปนพื้นที่ ที่ยังคงสภาพปา และกําลังฟน
สภาพจากการเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกทําลายมากอนที่ม หาวิทยาลัย จะเขามา
ใชประโยชน เดิม ผืนปาแหง นี้เคยเปน ปาเต็งรังมากอน และมีพรรณไมที่ขึ้นเองตาม
ธรรมชาติมากกวา 400 ชนิด จึงไดมีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และไดมีการ
จัดตั้งเปน สวนพฤกษศาสตร เพื่อประเมินคุณคาของทรัพยากรทางชีวภาพที่สามารถชี้บง
ได ว า พื ช แต ล ะชนิ ด อยู ใ นสภาพใด เช น พื ช หายาก พื ช ใกล สู ญ พั น ธ พื ช กํ า ลั ง
ถูกคุกคาม พืชพบทั่วไป เปนตน
8) พิพิธภัณฑเห็ดราและพืชผลหายากในประเทศไทย : เปนแหลงเรีย นรูจัดแสดงตัวอยาง
เห็ดราและพืชผลหายากในประเทศไทย ในลักษณะของตัวอยางแหง ตัวอยางดองใน
น้ํายาเคมีและรูปภาพขยายหลายรอยตัวอยาง มีปายอธิบายใหความรูตอผูชม กรณีมีการ
เขาชมเปนหมูคณะจะมีการสาธิตใหชมเปนพิเศษ
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4) สํานักงานอุทยาวิทยาศาสตรและนวัตกรรม (SIP : Science & Innovation Park Office)
หลักการและลักษณะงาน : สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรแ ละนวัตกรรม เปนศูนยกลางทางวิชาการใน
การสงเสริมสภาพความเปนอยูข องชุม ชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง ถายทอดและ พัฒนา
เทคโนโลยีทางดา นการเกษตร การอุตสาหกรรม ประสานความรว มมือ กับหน วยงานภายนอก สรา ง
เครือขายในภูมิภาค การใหคําปรึกษา สนับสนุนสงเสริมการประกอบธุรกิจดานตางๆ ใหมีความมั่นคงและ
ยั่งยืน สนับสนุนสงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับผูประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต
ใหบริการวิเคราะหทดสอบทางหองปฏิบัติการ เชื่อมโยงนําผลงานวิจัย ออกสูเชิงพาณิชย ซึ่งมีหนวยงาน
ภายใตโครงสรางการบริหารงานที่ทําหนาที่ใหบริการตามภารกิจ ที่เกี่ยวของดานตางๆ
ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบงเปน 3 หนวยงาน ดังนี้
(1) หนวยประสานงานความรวมมืออุตสาหกรรม : เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานกับ
หนว ยงานตา งๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชนเพื่ อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสํา หรับ การ
ดําเนิ นกิจกรรมตามนโยบายการสนับสนุ นดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ข องประเทศ
รวมถึงการประสานงานความรวมมือหรือความตองการระหวางภาคเอกชนกับนักวิจัย หรือ
ผูเ ชี่ ย วชาญ ให ค วามช วยเหลื อ และสนั บ สนุ น ความต อ งการทางด า นเทคโนโลยี ใ ห กั บ
ผูประกอบการไทย โดยทําการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากในและตางประเทศ โดย
มีรูปแบบการใหบริการหลายรูปแบบ เชน บริการจัดคูเจรจาธุรกิจเทคโนโลยี บริการเปนที่
ปรึกษา ตลอดจนการสนับสนุนและสงเสริม ผูที่สนใจในการประกอบธุรกิจหรือผูที่เริ่ม ต น
ธุรกิจ โดยชวยเหลือสนับสนุนองคความรูเทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย
ในการยกระดับเทคโนโลยีของผูประกอบการอยางครบวงจรเพื่อสรางโอกาสใหเกิดการกอตั้ง
บริษัทใหม จนสามารถเติบโตพรอมที่จะดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง
(2) หนวยบริการหองปฏิบัติการ : เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการทดสอบและวิเคราะหทาง
ห อ งปฏิ บั ติ ก าร โดยอาศั ย จุ ด แข็ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามพร อ มด า นเครื่ อ งมื อ
วิท ยาศาสตร โดยรว มมือ กั บศู น ยเ ครื่ องมื อวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีสุร นารี ได แ ก การทดสอบทางกายภาพ การวิเคราะหทางเคมี วิเ คราะหน้ํ า
วิ เ คราะห ท างจุ ล ชี ว วิ ท ยา การวิ เ คราะห โ ดยเครื่ อ งมื อ ชั้ น สู ง โดยมี ก ลุ ม เป า หมาย
เปน นักวิ ชาการ นั กวิจั ย และนักศึ กษา ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย ตลอดจน
องคกรภาคอุตสหกรรมและเอกชน
(3) หนวยบริการทรัพ ยสินทางปญญา : เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ใ หบริการดานทรัพยสินทาง
ปญญาใหกับมหาวิ ทยาลัย อยางเต็ ม รูปแบบภายใตร ะเบีย บ ประกาศ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และผลักดัน ใหเกิด การนําผลงานวิ จัย สิ่งประดิษฐ และนวั ตกรรมที่เกิดขึ้ น
ภายในมหาวิทยาลัยไปสูการใชประโยชนใ นเชิงพาณิชย รวมถึงการใหบริการใหคําปรึกษา
ดานทรัพยสินทางปญญาแกบุคคลภายนอก
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5) สํานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ (ASP : Academic Service & Special Project

Office)
หลักการและลักษณะงาน : รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจดานบริการวิชาการแกชุม ชนของมหาวิทยาลัย
เปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ในรูปแบบตางๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการของชุม ชนและสังคม
รวมทั้งการทําหนาที่เชื่ อมโยงยุทธศาสตรแ ละภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการเสริม สรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม
ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบงเปน 4 หนวยงาน ดังนี้
(1) หนวยบริการอบรมสัม มนา : เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานและสนับสนุนสงเสริม
การจัดฝกอบรม/สัมมนาใหกับหนวยงานตางๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประสาน
ความรวมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกสารเพื่อนํามาใชใ นการ
พัฒนาบุคลากรในองคกรเอกชนตางๆ ทุกระดับใหมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน โดยประสานและจัดหาผูเชี่ย วชาญเฉพาะดานมารวมเปนทีม ถายทอดความรูดาน
ตา งๆ ใหกั บ กลุ ม เป า หมาย ไมว า จะเปน ด านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด า นระบบบริห าร
คุณภาพ ดานภาษาตางประเทศ ตลอดจนการจัดอบรมเพื่อยกระดับความรูความเขาใจการ
เรียนการสอน และการจัดทําผลงานเพื่อยกระดับวิทยฐานะใหกับบุคลากรทางการศึกษา
และทําหนาที่เปนศูนยประมูลทางอิเล็กทรอนิกในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(2) หนวยประสานงานโครงการพิเศษ : เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานและสนับสนุน
สงเสริมการดําเนินโครงการพิเศษตางๆ ซึ่งปจจุบันมีโครงการพิเศษที่อยูใ นความรับผิดชอบ
2 โครงการ ดังนี้
 โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร : เปนโครงการที่ทําหนาที่จัดการเรีย นการสอนและ
การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรีย นตามหลักสูตรของโรงเรีย นมหิดล
วิ ท ยานุ ส รณ ซึ่ ง เป น หลั ก สู ต รสํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ด า น
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี และทําหนาที่ประสาน ความรวมมือกับ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในการใชสถานที่และคณาจารย มารวมเปนอาจารยผูสอน
รวมทั้งประสานความรวมมือจากคณาจารยมหาวิทยาลัยมารวมเปนอาจารยผูสอนใน
วิชาหลักๆ
 ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ : เปนศูนยกลางการทําวิจัย พัฒนา ทดสอบและ
ถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ ย วของกับมันสํ าปะหลัง และผลิตภัณฑจ ากมันสํ าปะหลั ง
อยางครบวงจร ตั้งแตการเพิ่มผลผลิต การปลูก การจัดการการเก็บเกี่ย ว การแปรรูป
มัน สํ า ปะหลั ง เพื่ อ เพิ่ม มู ล ค า เป น ผลิ ต ภั ณฑ ต า งๆ และมี ก ารสนั บ สนุ น ให มี ก าร
ถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับมันสําปะหลัง โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเพิ่ม ผลผลิต
มันสําปะหลัง ทําใหเกษตรกรชาวไรมีความรู มีทางเลือก มีรายไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตลอดจนสนับสนุน ใหผลงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังออกสูเชิง
พาณิชย นอกจากนี้ยังมีหนาที่เปนที่ปรึกษาโครงการความรวมมือพัฒนาอุตสาหกรรม
มันสําปะหลัง
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(3) หนวยบริการวิชาการสูชุม ชน : ทําหนาที่ใ หคําปรึกษาและบริการขอมูล และถายทอด
เทคโนโลยี และประสบการณท างวิ ช าการสูชุ ม ชน ทํ าหน าที่ ใ ห คํา ปรึก ษาเฉพาะพื้ น ที่
ตลอดจนมีการจัดอบรมสัมมนาบริการวิชาการสูชุมชน
(4) หนวยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ : ทําหนาที่ใหบริการออกแบบสื่อประชาสัม พันธ
กิจ กรรมภายในเทคโนธานี ทํ าหน าที่ เ ก็บ รวบรวมฐานข อ มูล ต างๆ
ที่ จํา เปน และ
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของเทคโนธานีไวบริการหนวยงานตางๆ ภายในเทคโนธานี และ
หนวยงานภายนอก นอกจากนี้ยังทําหนาที่หารายไดโดยรับจางออกแบบสื่อและกราฟฟกให
หนวยงานภายนอกดวย
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สวนที่ 2

การประกันคุณภาพการศึกษา
1. องคกรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนื่อ งจากระบบการบริห ารจั ดการของมหาวิ ทยาลัย ไมเหมือนของมหาวิท ยาลั ย อื่น คื อ
เปนระบบบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนั้น โครงสรางของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ถือวา สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด และมีสภาวิชาการทําหนาที่ดูแ ลดานวิชาการ
อาศัยโครงสรางปกติทั้งหมดทําหนาที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจําสํานัก
วิชา ศูนย สถาบัน และโครงการ ในการบริหารจัดการภายในระดับรองลงมา โดยมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่เสมือนเปนองคกรกลางของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับ
ทุกหนว ยงานในองค กรกลางที่ทํ าหนาที่ เป นคณะกรรมการประกั นคุ ณภาพนี้ จะใหมี ฐานะเป น
คณะกรรมการประจําของสภามหาวิทยาลัย แตเนื่องจากมีกรรมการสภาวิชาการเปนผูกลั่นกรอง
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายใหฝายวิชาการเปนผูรับผิดชอบ
ดูแ ลงานประกัน คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอีย ดการจัดองคกรและกลไก
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้
แผนภูมิที่ 3 องคกรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ

คณะกรรมการ/คณะทํางานตางๆ

คณะกรรมการประจํา
ศูนย/สถาบัน

คณะกรรมการประจํา
สํานักวิชา/สาขาวิชา

สวนสงเสริม
วิชาการ

หนวยงานอืน่ ๆ
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี
เทคโนธานี ตระหนั ก ถึง ความสํ าคั ญ ของการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาของหน วยงาน
จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพเพื่อทําหนาที่พัฒนาตัวบงชี้ที่เกี่ย วของกับมาตรฐาน
คุณภาพ สําหรับใชเปนเครื่องมือในการกํากับดูแ ล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนา
คุณภาพในมิติตางๆ โดยประกอบดวย ตัวบงชี้ สกอ. จํานวน 9 ตัวบงชี้ สมศ. จํานวน 3 ตัวบงชี้
มทส. จํา นวน 5 ตั วบง ชี้ และผนวกรวมตัว บง ชี้ข องเทคโนธานี จํ านวน 1 ตัว บง ชี้ รวมทั้ง หมด
7 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้
2.1 วัตถุประสงค
1. เพื่อการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง
วิธีการและมาตรฐานการประกันคุณภาพที่กําหนด
2. เพื่ อ กระตุ น เตื อ นให มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งาน การบริ ก าร และ
การบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
3. เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพในดานตาง ๆ และใหไดขอมูล
ที่ชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนา และการปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน
4. เพื่ อ ราย งานสถานภาพและพั ฒ นาการในด า นคุ ณ ภาพของหน ว ย งาน
ตอมหาวิทยาลัย อันเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2.2 มาตรการ
เพื่อการประกันคุณภาพของเทคโนธานีดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงไดกําหนดมาตรการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานการประกันคุณภาพประจําเทคโนธานี เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ กําหนดกรอบแนวทาง และติดตามการดําเนินการ
ประกันคุณภาพของเทคโนธานี
2. ศึกษาองคประกอบ และตัวบงชี้ ที่จะนํามาใชในการประกันคุณภาพ
3. จัดทําคูมือประกันคุณภาพ
4. ดําเนินงานการประกันคุณภาพตามคูมือประกันคุณภาพ
5. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้
6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
7. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานในมิติตางๆ อยางตอเนื่อง
8. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูในเรื่องประกันคุณภาพ
3. คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีสุ ร นารี ไดมี ก ารแตง ตั้ งคณะทํ างานประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา
เทคโนธานี ดังมีรายนามตอไปนี้
ผูอํานวยการเทคโนธานี
ประธานคณะทํางาน
รองผูอํานวยการเทคโนธานี
รองประธานคณะทํางาน
หัวหนาสํานักงานอุทยานการเรียนรูสิรินธร
คณะทํางาน
หัวหนาสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม คณะทํางาน
หัวหนาสํานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ คณะทํางาน
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หัวหนาสํานักงานการคลังและงบประมาณ
นางฉวีวรรณ นันทธนะวานิช
นางสาวอรสา นาจําเริญ
นายไพรัตน ฤทธิ์ประเสริฐ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการเทคโนธานี
นางสาวนภัทร วันทาพิริยกร
นางพรพิรุณ มาตา

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

โดยใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดทําหรือปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานใหเหมาะสม
และเปนปจจุบัน
2. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ของหนวยงาน
3. เตรียมความพรอมของหนวยงานเพื่อพรอมรับการประเมินภายในและภายนอก
4. หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
4. แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

กิจกรรม
ชวงเวลาตามแผน
จัดทํา (ราง) คูมือการประกันคุณภาพหนวยงาน ประจําปการศึกษา สัปดาหที่ 1-2 ม.ค. 2556
2555
ประชุ ม คณะทํ า งานป ระกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเทคโนธานี สัปดาหที่ 3-4 ม.ค. 2556
ครั้ ง ที่ 1/2556 เพื่ อ พิ จ ารณา (ร า ง) คู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ
หนวยงาน และทบทวน/ปรับปรุงตัวบงชี้
นํ า เสนอเพื่ อ พิ จ ารณา (ร า ง) คู มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ก.พ. 2556
เทคโนธานี ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ครั้งที่ 1/2556
รวบรวมขอมูลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ข องเทคโนธานี ประจําป
ก.พ. – พ.ค. 2556
การศึกษา 2555 เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ครั้ง ที่
มิ.ย. 2556
2/2556 เพื่อพิจารณา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
นําเสนอเพื่อพิจารณา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
มิ.ย. 2556
ตอคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
สงคูมือฯ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับ สมบูรณ กลางเดือน มิ.ย. 2556
ให ฝ า ยวิ ช าการ เพื่ อ จั ด ส ง ให ค ณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหน วยงาน) กอนลวงหนา พรอมบันทึ ก
ขอมูลผานระบบฐานขอมูล SAR Online
ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ครั้ง ที่
มิ.ย. – ก.ค. 2556
3/2556 เพื่อเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมิน
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กิจกรรม

ชวงเวลาตามแผน

9. คณะทํ า งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเทคโนธานี ต อ นรั บ
คณะกรรมการตรวจประเมินภายในระดับ หนว ยงาน และรว มรับ
การตรวจประเมิ น (คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน (ระดับหนวยงาน) ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกและ
ผูทรงคุณวุฒิภายใน)
10.รวมรับการตรวจประเมินภายใน ระดับสถาบัน (เฉพาะประธาน หรือ
ผูไดรับมอบหมาย)
11.หนว ยงานนํา เสนอผลที่ ได จากการจั ดทํ ารายงานประเมิน ตนเอง
(SAR) ตอผูบริหารโดยมีทานอธิการบดีเปนประธาน (Forum QA)
เพื่อใหผูบริห ารไดรับทราบและใหขอคิ ดเห็นอันนําไปสูการจัดทํ า
แผนปฏิบัติการของหนวยงานและมหาวิทยาลัย (สรุปความตองการ
การสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาที่ ไ ด จ ากการ
ประเมินตนเองของหนวยงานจากการจัด Form สรุปผล QA เสนอ
อธิการบดีเพื่อสั่งการผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการตอไป)

ตนเดือน ก.ค. 2556

ตนเดือน ส.ค. 2556
ต.ค. 2556
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สวนที่ 3

องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
1. องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้
เทคโนธานีได กําหนดตัวบ งชี้ ตามแนวทางการพั ฒนาตัวบงชี้ ของ สกอ. จํานวน 9 ตั วบ งชี้
สมศ. 3 ตัวบงชี้ มทส. จํานวน 5 ตัวบงชี้ และผนวกรวมตัวบ งชี้ของเทคโนธานี จํานวน 1 ตัวบงชี้
รวมทั้งหมด 7 องคประกอบ และ 18 ตัวบงชี้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ขอกําหนดการใหขอมูลที่เทคโนธานีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
หนวยงาน/
องคประกอบ/ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
สกอ.1.1
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

สกอ.5.1


ตัวบงชี้ 5.2
ตัวบงชี้ 5.3
ตัวบงชี้ 5.4
ตัวบงชี้ 5.5

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาในสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาในสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1

สกอ.5.2
สมศ.9
สมศ.8.1
สมศ.18.2

ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนย/สถาบันและผูบริหารทุกระดับ
ของศูนย/สถาบัน
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรีย นรู
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ก. การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

สกอ.7.1

ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

สกอ. 8.1

ตัวบงชี้ 9.1
ตัวบงชี้ 9.2

สกอ. 9.1
ทธ.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ

สกอ.7.2
สกอ.7.3
สกอ.7.4
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หนวยงาน/
ตัวบงชี้

องคประกอบ/ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวบงชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ 11.2 รอยละของอาจารยที่มีสวนรวมในการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 11.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการในการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี
องคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก

มทส.1


มทส.2


มทส.3


มทส.4


ตัวบงชี้ 12.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน

มทส. 5

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ ตางๆ ดังนี้
 หมายถึง ทธ.ใหขอมูลในระดับสถาบันแก งาน QA สสว. เพื่อสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

ตารางที่ 2 รายละเอียดองคประกอบ และตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพเทคโนธานี
ตัว
บงชี้

องคประกอบตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้

ชนิดของตัวบงชี้

การเก็บรวบรวม
ขอมูล

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและและแผนดําเนินการ (1 ตัวบงชี้)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ
ปการศึกษา
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (5 ตัวบงชี้)
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ กระบวนการ
ปการศึกษา
แกสังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
กระบวนการ
ปการศึกษา
ประโยชนตอสังคม
5.3 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ผลผลิต
ปการศึกษา
ของชุมชนหรือองคกรภายนอก
5.4 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
ผลผลิต
ปการศึกษา
สังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
5.5 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
ผลผลิต
ปการศึกษา
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน

องคประกอบ
ของหนวยงาน

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

19

ตัว
บงชี้

องคประกอบตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้

ชนิดของตัวบงชี้

การเก็บรวบรวม
ขอมูล

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบงชี้)
7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา
กระบวนการ
ปการศึกษา
ศูนย/สถาบัน และผูบริหารทุกระดับ
ของศูนย/สถาบัน
7.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการ
กระบวนการ
ปการศึกษา
เรียนรู
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
กระบวนการ
ปการศึกษา
การตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสีย่ ง
กระบวนการ
ปการศึกษา
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบงชี้)
8.1 การเงินและงบประมาณ
กระบวนการ ปงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบงชี้)
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
กระบวนการ
ปการศึกษา
การศึกษาภายใน
9.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ผลผลิต
ปงบประมาณ
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
องคประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบงชี้)
กระบวนการ ปงบประมาณ
11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย
11.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวม
ปจจัยนําเขา
ปการศึกษา
ในการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา
11.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการ
ผลผลิต
ปการศึกษา
ปรับแปลงถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา
11.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการในการ
ผลผลิต
ปการศึกษา
ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี
องคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก (1 ตัวบงชี้)
12.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
ผลผลิต
ปงบประมาณ
บงชี้ของการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน

องคประกอบ
ของหนวยงาน

สกอ. 7.1

สกอ. 7.2
สกอ. 7.3
สกอ. 7.4
สกอ. 8.1
สกอ. 9.1
เทคโนธานี 1

มทส. 1

มทส. 2

มทส. 3

มทส. 4

มทส. 5

20

ตารางที่ 3 จํานวนองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้การประกันคุณภาพเทคโนธานี
องคประกอบคุณภาพ

จํานวนตัวบงชี้
ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินการ
5. การบริการทางวิชาการ
แกสังคม

-

1

7. การบริหารและการ
จัดการ

-

8. การเงินและ
งบประมาณ

-

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

-

11. การปรับแปลง
ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี
12. การบริหารจัดการตาม
ภารกิจหลัก

1

รวม
(7 องคประกอบ
18 ตัวบงชี้)

-

(ตัวบงชี้ที่ 1.1 สกอ.)

2

(ตัวบงชี้ที่ 5.1/5.2 สกอ.)

4

(ตัวบงชี้ที่ 7.1/7.2/
7.3/7.4 สกอ.)

ผลผลิต
หรือผลลัพธ

รวม

-

1
(สกอ.)

3

5
(สกอ. 2)
(สมศ. 3)
4
(สกอ.)

(ตัวบงชี้ 9/18./18.2 สมศ)

-

1

-

1
(สกอ.)

1
(ตัวบงชี้ที่ 9.1 สกอ.)

1

(ตัวบงชี้ที่ 9.2 ทธ.)

1

2

2
(สกอ. 1)
(ทธ. 1)
4
(มทส.)

(ตัวบงชี้ที่ 8.1 สกอ.)

(ตัวบงชี้ที่ 11.2 มทส.)

(ตัวบงชี้ที่ 11.1 มทส.)

(ตัวบงชี้ที่ 11.3/11.4มทส.)

-

-

1

1
(มทส.)

1
มทส. (1)

10
มทส. (1)
สกอ. (9)

7
มทส. (3)
สมศ. (3)
เทคโนธานี (1)

18
สกอ. (9)
สมศ. (3)
มทส. (5)
ทธ. (1)

(ตัวบงชี้ที่ 12.1 มทส.)
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2. การกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
2.1 กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
1) ตัว บ ง ชี้ เ ชิ ง คุ ณ ภาพจะระบุ เ กณฑ ม าตรฐานเป น ขอ ๆ กํ า หนดเกณฑ ก าร
ประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผล
การดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได
1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมิน
เปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิย ม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แ ต
ละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไวตัวอยางเชน
ตัวอยางที่ 1

กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 75.51
คะแนนที่ได

ตัวอยางที่ 2

= 3.78

=

34.62 × 5
85

= 2.04

กําหนดคาเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย 200,000 บาท
เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน
คะแนนที่ได

ตัวอยางที่ 4

75.51 × 5
100

กําหนดรอยละ 85 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 34.62
คะแนนที่ได

ตัวอยางที่ 3

=

=

152,500.35 × 5 = 3.81
200,000

กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 92.08
คะแนนที่ได

=

92.08 × 5
90

= 5

หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเท ากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ ยที่กําหนดใหเป น
คะแนน 5 จะไดคะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ย ที่กําหนดใหเปนคะแนน 5
คํานวณคะแนนที่ไดดังนี้
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คะแนนที่ได =

คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ
x 5
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้น ๆ

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง
โดยการปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน
72.364
เปน 72.36
3.975
เปน 3.98
2.2 การกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่
ไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของ
คะแนน ดังนี้
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 นํ าคะแนนทุกตัวบงชี้ในองคประกอบมารวมกั น หารดวย
จํ า นวนตั ว บ ง ชี้ ทั้ ง หมดในองค ป ระกอบนั้ น จะเป น คะแนนเฉลี่ ย ราย
องคประกอบ
2) ภาพรวม นําคะแนนทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบมารวมกัน หารดวยจํานวน
ตัวบงชี้ทั้งหมดของทุกองคประกอบ จะเปนคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม
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3. คําอธิบาย เกณฑมาตรฐาน เกณฑการประเมิน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมขอมูล :

ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
หนวยงานมีพันธกิจหลัก คือ พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการดําเนิน
พันธกิจหลัก หนวยงานจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหนวยงาน
เพื่อใหหนวยงานดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น หนวยงานตองกําหนดวิสัย ทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
กลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของหนวยงาน
แลวจะตองคํานึงถึงหลักการมหาวิทยาลัย กรอบแผนมหาวิทยาลัยระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ย วของยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ย นแปลงของ
กระแสโลก ทั้ง นี้ เพื่อ ให การดํ าเนิน งานของหน วยงานเปน ไปอย างมีคุ ณภาพ เป นที่ ย อมรั บ
และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในหนวยงาน และได รับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการประจํา ศูนย /สถาบั น
โดยเป น แผนที่เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อปณิ ธานและพระราชบั ญญั ติ ข องมหาวิ ทยาลั ย
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ระยะ 10 ป (พ.ศ.2555 – 2564)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูฝายตางๆ ภายในหนวยงาน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกิจของหนวยงาน
4. มีตัว บง ชี้ข องแผนกลยุ ทธ แผนปฏิ บัติ การประจํ าป และคา เป าหมายของแต ละตัว บง ชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกิจ
6. มีการติดตามผลการดํา เนินงานตามตัวบงชี้ข องแผนปฏิ บัติการประจําป อย างนอยปล ะ
2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารหน วยงาน และคณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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7. มีการประเมิน ผลการดําเนิน งานตามตัว บง ชี้ข องแผนกลยุ ทธ อยา งน อยป ละ 1 ครั้ ง
และรายงานผลต อ ผู บ ริ ห ารหน ว ยงานและคณะกรรมการประจํ า ศู น ย / สถาบั น และ
คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจ ารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําศูนย /
สถาบัน และคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปปรับปรุง แผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป
เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

แหลงขอมูล

:

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

กลุมสนับสนุนการบริหารงานกลาง
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1

:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมขอมูล :

ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การบริก ารทางวิ ชาการแกสัง คมเปนภารกิ จหลั กอย างหนึ่งของหนวยงาน จึง ไดกํ าหนด
หลักเกณฑแ ละขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางหนวยงาน
เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการสนับสนุนการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการนํ าผลการประเมินไปปรับปรุ งการบู รณาการงานบริการทางวิช าการแกสังคม
กับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ
ขอ 2 และขอ 3
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

แหลงขอมูล

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

:

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

กลุมบริการวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 5.2

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม (สกอ. 5.2)

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมขอมูล :

ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนองความตองการ
และเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพ
และความพรอมตามจุดเนนของหนวยงาน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนห รือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมื อกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรู
ที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน
ของหนวยงาน
2. มีค วามร ว มมื อด า นบริก ารทางวิช าการเพื่ อการเรี ย นรู แ ละเสริม สร า งความเข ม แข็ ง
ของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายใน หนวยงานและเผยแพรสูสาธารณชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

แหลงขอมูล

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

:

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

กลุมบริการวิชาการ กลุมอุทยานการเรียนรูสิรินธร และกลุม
อุทยานวิทยาศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ 5.3

ชนิดของตัวบงชี้

:

:

การเก็บรวบรวมขอมูล :

การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก (สมศ. 9)
ผลผลิต
ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการ
ที่ห นว ยงานจัด ขึ้น เพื่อ พัฒ นาชุม ชนหรื อ องคก รภายนอกและเมื่อ ดํา เนิ นการแลว มีผ ลก อใหเ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุม ชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุม ชนหรือ
องคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน/องคกร
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. ชุมชน/องคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4. ชุมชน/องคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัตไิ ด 1 ขอ

:
คะแนน 2
ปฏิบัตไิ ด 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัตไิ ด 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัตไิ ด 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัตไิ ด 5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของ
ชุมชนหรือองคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
4. ขอมูลที่แ สดงถึงผลการดํ าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุม ชนหรือองคก ร
ที่สรางประโยชนความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชนหรือองคกร
แหลงขอมูล

:

กลุมบริการวิชาการ กลุมอุทยานการเรียนรูสิรินธร กลุมโครงการ
พิเศษ และกลุมอุทยานวิทยาศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ 5.4
ชนิดของตัวบงชี้

:
:

การเก็บรวบรวมขอมูล :

ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในหนวยงาน (สมศ. 18.1)
ผลผลิต
ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
หนวยงานเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ
อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ
สิ่งเสพติ ด ความฟุ ม เฟ อย การแกป ญ หาความขั ดแย ง สร างสั งคมสิ นติ สุ ข และความปรองดอง
ตลอดจนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถาบันพอเพียงแบบอยาง เปนตน
ทั้ ง นี้ ประเด็ น ที่ ชี้ นํ า หรื อ แก ป ญ หาสั ง คม ที่ เ ป น สถาบั น เลื อ กดํ า เนิ น การ ต อ งผ า น
การเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอหนวยงาน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอหนวยงาน
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
-

:
คะแนน 2
ปฏิบัตไิ ด 1 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัตไิ ด 2 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัตไิ ด 3 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัตไิ ด 4-5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรื อ กิ จกรรมที่ ห น วยงานได ดํ าเนิ น งานที่ มีป ระโยชน แ ละสรา งคุ ณค า ต อ
หนวยงาน มีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค
และกลุมเปาหมายรวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
2. หลั ก ฐานที่ แ สดงการเห็ น ชอบโครงการหรื อ กิ จ กรรมจากคณะกรรมการบริ ห าร
หนวยงาน ที่หน วยงานไดดํ าเนิน งานโดยมีบ ทบาทในการชี้นํา หรือแกปญหาสังคม
ในดานตาง ๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนแ ละสรางคุณคา
ตอสังคมจากการดําเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
แหลงขอมูล

:

กลุมโครงการพิเศษ และกลุมบริการวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 5.5
ชนิดของตัวบงชี้

:
:

การเก็บรวบรวมขอมูล :

ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกหนวยงาน (สมศ. 18.2)
ผลผลิต
ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
หนวยงานเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นําหรือแกปญ หาสังคมในดานตาง ๆ
อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ
สิ่งเสพติ ด ความฟุ ม เฟ อย การแกป ญ หาความขั ดแย ง สร างสั งคมสิ นติ สุ ข และความปรองดอง
ตลอดจนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถาบันพอเพียงแบบอยาง เปนตน
ทั้ ง นี้ ประเด็ น ที่ ชี้ นํ า หรื อ แก ป ญ หาสั ง คม ที่ เ ป น สถาบั น เลื อ กดํ า เนิ น การ ต อ งผ า น
การเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชนหรือสังคม
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
-

:
คะแนน 2
ปฏิบัตไิ ด 1 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัตไิ ด 2 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัตไิ ด 3 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัตไิ ด 4-5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ห น ว ยงานได ดํ า เนิ น งานที่ มี ป ระโยชน แ ละสร า งคุ ณ ค า
ตอหนวยงาน มีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค
และกลุมเปาหมายรวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แ สดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
ที่หนวยงานไดดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แ สดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนแ ละสรางคุณคา
ตอสังคมจากการดําเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
แหลงขอมูล

:

กลุมอุทยานวิทยาศาสตร กลุมบริการวิชาการ และกลุม
โครงการพิเศษ
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนย/สถาบัน
และผบริหารทกระดับของศนย/สถาบัน (สกอ. 7.1)

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมขอมูล :

ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงาน คือ คณะกรรมการการบริหาร
หนวยงานและผู บริหารทุกระดั บหนวยงานนั้นๆ หาก คณะกรรมการการบริหารหนวยงานและ
ผูบริหารมีวิสัยทัศนเปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแ ลบุคลากร
อยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา
และกํ ากับดู แ ล ติดตามผลการดํ าเนินงานของหนวยงานไปในทิศทางที่ ถูกตอง จะทําใหหนวยงาน
เจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว
เกณฑมาตรฐาน
:
1. คณะกรรมการประจําศูนย/สถาบันปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ หรือขอบังคับมหาวิทยาลัย
ที่กํ า หนดครบถ วนและมี ก ารประเมิ น ตนเองตามหลั ก เกณฑที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํา หนด
ลวงหนา
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําข อมูลสารสนเทศเปนฐาน
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่ม อบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบริห ารถา ยทอดความรูแ ละสง เสริม พัฒนาผูรว มงาน เพื่อให สามารถทํ างานบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนข องหนวยงานและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
7. คณะกรรมการประจํ าศู นย/ สถาบั น ประเมิ นผลการบริห ารงานของหนวยงาน และ
ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว
ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

แหลงขอมูล

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

:

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

กลุมสนับสนุนการบริหารงานกลาง
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ตัวบงชี้ที่ 7.2
ชนิดของตัวบงชี้

:

การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู (สกอ. 7.2)

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมขอมูล :

ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงานมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรีย นรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูหนวยงานแหงการเรีย นรู โดยมีการ
รวบรวมองคความรู ที่มีอยู ใ น หนว ยงานซึ่งกระจัด กระจายอยูใ นตัวบุ คคลหรือเอกสารมาพัฒนา
ใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง
ปฏิบัติงานไดอย างมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให หนวยงานมีความสามารถในเชิงแขง ขันสูงสุ ด
กระบวนการในการบริหารจัดการความรูใ นหนวยงาน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก
การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรีย นรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู
หนวยงานใหดียิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการกําหนดประเด็นความรูแ ละเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธข องหนวยงาน ครอบคลุม พันธกิจดานการบริการวิชาการ และการปรับแปลง
ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการบริการวิชาการ และ
การปรับ แปลง ถ ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม อยางชัด เจนตามประเด็ น
ความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มีก ารแบ งป น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จากความรู ทั กษะของผูมี ป ระสบการณ ต รง
(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูใ นตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
5. มีก ารนํ า ความรู ที่ ไ ด จ ากการจั ด การความรู ใ นป ก ารศึก ษาป จ จุ บั น หรื อ ป ก ารศึ ก ษา
ที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
แหลงขอมูล : ระบบบริหารคุณภาพ
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ตัวบงชี้ที่ 7.3
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ7.3)

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมขอมูล :

ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
หนวยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดั บ หนว ยงาน เพื่ อ ให เ ป น ระบบที่ ส มบู ร ณ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน
และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการ
ติดตามตรวจสอบและประเมิน การดํ าเนิ นงาน ตลอดจนเพื่อการปรั บปรุง และพัฒนาหนว ยงาน
ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช
หมายเหตุ :
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชจัดการดานสารสนเทศ โดยนําคอมพิวเตอร
และระบบการสื่ อสารโทรคมนาคมเขามาชวยในการรับ -สง การรวบรวม และการจัด เก็บ ขอมู ล
การประมวลผล การพิมพ การสรางรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดระบบการใหบริ การ
การใชเงิน และการดูแลขอมูลดวย
ระบบสารสนเทศ หมายถึ ง ระบบซึ่ง รวบรวม และการจัด การข อมู ล ให อ ยูใ นรูป แบบ
ที่เปนประโยชน เพื่อใชดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ระบบสารสนเทศ มีหลายประเภท เชน
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3. ระบบประมวลผลรายวัน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ
2. มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจตามพั น ธกิ จ ของหน ว ยงาน
โดยครอบคลุม การบริ การวิ ช าการ การปรับ แปลง ถ า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และการบริหารจัดการ และสามารถนํ าไปใชใ นการดําเนินงานประกั น
คุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีก ารนํ าผลการประเมิ นความพึ งพอใจของผูใ ช ระบบสารสนเทศมาปรั บ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เกี่ย วของ
ตามที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

แหลงขอมูล

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

:

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

กลุมสนับสนุนการบริหารงานกลาง
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ตัวบงชี้ที่ 7.4
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมขอมูล :

ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
เพื่อใหหนวยงานมีระบบบริหารความเสี่ย ง โดยการบริหารและควบคุม ปจ จัย กิจกรรม
และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใ ชตัวเงิน
เชน ชื่อเสีย ง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบีย บ ขอบังคับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือความคุม คา) เพื่อใหระดับความเสี่ย ง และขนาดของความเสีย หายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยูใ นระดับ ที่ ย อมรั บ และควบคุม ได โดยคํ านึ ง ถึง การเรีย นรู วิ ธีก ารป องกั นจากการ
คาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา
รวมทั้งการมีแ ผนสํา รองตอภาวะฉุกเฉิ น เพื่ อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน
มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
ตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารและบุคลากรภายในหนวยงาน
รวมเปนคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหแ ละระบุความเสี่ย ง และปจจั ย ที่กอให เกิดความเสี่ย งตามบริบทของ
หนวยงาน ตัวอยางเชน
 ความเสี่ย งดานทรัพ ยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
 ความเสี่ย งดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ย งของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ย งดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร
 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
 อื่นๆ ตามบริบทของหนวยงาน
3. มีการประเมิ นโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและจัดลํ าดับความเสี่ย งที่ ไดจาก
การวิเคราะหในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผน และรายงานต อ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. มีก ารนํ า ผลการประเมิ น และข อ เสนอแนะจากคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ของมหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

แหลงขอมูล

:

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ระบบบริหารคุณภาพ

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในหนวยงาน
ในรอบปการประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัย ของผูรับบริการ บุคลากร หรือ
ตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของหนวยงาน อันเนื่องมาจากความบกพรอง
ของหนวยงานในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัย เสี่ย งที่ไมมีประสิทธิภาพเพีย งพอ
โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจนตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปน ศูนย (0) คะแนน เชน
1. มีการเสีย ชี วิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของผูรับบริการ บุคลากร
ภายในหนว ยงานทั้ งๆ ที่อยู ใ นวิสัย ที่ห นวยงานสามารถป องกันหรือ ลดผลกระทบในเหตุก ารณ
ที่เกิดขึ้นได แตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของหนวยงานในการระงับ
เหตุการณดังกลาว
2. หนวยงานเสื่อมเสีย ชื่อเสีย งหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัย ตางๆ เชน
คณาจารย นัก วิจั ย หรื อบุ คลากรขาดจริย ธรรม จรรยาบรรณการไม ปฏิบั ติต ามมาตรฐานหรื อ
กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน
3. หนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑม าตรฐาน
ได สงผลกระทบตอหนวยงานอยางรุนแรง
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมขอมูล :

ปงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแ ผนกล
ยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ
ของหนวยงานใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจาก
งบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่น ๆ ที่หนวยงานไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํา
รายงานทางการเงิ น อย า งเป น ระบบครบทุ ก พั น ธกิ จ มี ร ะบบการตรวจสอบการใช เ งิ น
อยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอีย ดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ
กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของหนวยงานได
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพ ยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผน
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
หนวยงานและบุคลากร
4. มีการจัดทํ ารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภามหาวิทยาลั ย
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีก ารนํา ขอ มูล ทางการเงิน ไปใชใ นการวิเ คราะห คา ใช จา ย และวิเ คราะหส ถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปน
ไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่หนวยงานกําหนด
7. ผูบริหารระดับ สูงมีการติดตามผลการใชเ งินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมู ล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ :
แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่ม าและใชไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบั นที่ ส ามารถผลั กดั น แผนกลยุ ท ธ ข องสถาบั นให ส ามารถดํ า เนิ น การได แผนกลยุ ท ธ
ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธข องสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากร
ที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมา
เปนเงินทุน ที่ตอ งการใช ซึ่ง จะเป นความตอ งการเงินทุ นในระยะยาวเทากั บเวลาที่ส ถาบัน ใชใ น
การดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่ม าของเงินทุ น
ที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดจากคาลงทะเบีย น งบประมาณ
แผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของสถาบัน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอก
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สถาบันจะตองมีการระดมทุ นดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่ม เติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญา
เปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการจัดอบรม
แตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ
ของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

แหลงขอมูล

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

:

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

กลุมสนับสนุนการบริหารงานกลาง

37

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมขอมูล :

ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป น ภารกิ จ ของหน ว ยงานตามที่ กํ า หนดไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งหนวยงาน
ตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน
ใหเป นไปตามนโยบาย เป าประสงค และระดั บคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหนว ยงาน
ตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของมีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมทั้งการรายงานผลการประกั นคุณภาพต อหนวยงานที่เกี่ย วขอ ง และเปดเผยตอ สาธารณชน
มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในถือเปน สวนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา
ที่ต องดํา เนิ นการอย างตอ เนื่ อง โดยมี ก ารสร างจิต สํา นึก ให เห็ นว าเปน ความรับ ผิด ชอบร วมกั น
ของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวา
หนวยงานสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
หมายเหตุ :
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี หมายถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ หรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ที่ ทํ า ให อ งค ก ารประสบ
ความสํ า เร็ จ หรื อ สู ค วามเป น เลิ ศ ตามเป า หมาย เป น ที่ ย อมรั บ ในวงวิช าการหรื อ วิ ช าชี พ นั้ น ๆ
มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน
ความรู แ ละประสบการณ บันทึก เปนเอกสารเผยแพรใ ห หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
นําไปใชประโยชนได
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ก ารกํ า หนดนโย บายแ ละให ค วาม สํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพภาย ใน
โดยคณะกรรมการประจําศูนย/สถาบันและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหนวยงาน
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําศูนย /สถาบัน และมหาวิทยาลัย ตามกํ าหนดเวลา โดยเปน รายงานที่ มี
ขอมูลครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย นักศึกษา
และผูใชบริการตามภารกิจของหนวยงาน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ย นเรีย นรูดานการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอก
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
9. มีแ นวปฏิบั ติที่ ดีห รืองานวิจั ย ด านการประกั นคุ ณภาพที่หน วยงานพั ฒนาขึ้ น และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

แหลงขอมูล

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

:

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

ระบบบริหารคุณภาพ
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ตัวบงชีท้ ี่ 9.2

:

ชนิดของตัวบงชี้
:
การเก็บรวบรวมขอมูล :

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการระบบบริหารจัดการ
คณภาพ (ทธ. 1)
กระบวนการ
ปงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
ในชวงกลางป พ.ศ. 2542 เทคโนธานีไดเริ่ม ดําเนินการโครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9002 : 1994 โดยมีวัตถุประสงคตามขอกําหนดที่เนนคุณภาพ “การใหบริการ” ปจจัย สําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จทางธุรกิจ ก็คือ "คุณภาพ" ของสินคาหรือบริการ
ซึ่ ง เป น ระดั บ ของคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ แ ฝงอยู ใ นสิ น ค า หรื อ บริ ก าร ที่ ส ามารถตอบสนองต อ
ความตองการของลูกคาหรือเกินความคาดหวังของลูกคาเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
การนํ าระบบบริ ห ารคุณ ภาพมาตรฐาน ISO มาใช ใ นการบริ หารเทคโนธานีนั้ น ถื อเป น
สว นหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ผู รั บ บริ ก ารเกิ ด ความมั่ น ใจว าการดํ า เนิ น งานและการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ
เปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น กระบวนการบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ISO จึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง สิ่งสําคัญในการรักษาระบบคุณภาพไวไดอยางตอเนื่องจะตอง
สรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการรับผิดชอบและธํารงรักษาไวรวมกัน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการกํ าหนดนโยบายคุณภาพ และเปาประสงค หลักของเทคโนธานี โดยผูบริหารสูงสุ ด
ของเทคโนธานี
2. มีการแตงตั้ งผู แ ทนฝา ยบริหาร (QMR : Quality Management Representative)
ระบบคุณภาพของเทคโนธานี เพื่อทําใหมั่นใจวายังคงรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
มาตรฐาน ISO อยางตอเนื่อง
3. มีการวางแผนการดําเนินงานประจําป เพื่อรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี
อยางตอเนื่อง
4. มีการแตงตั้งคณะกรรมการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO (QMRC : Quality Management
Representative Committee) ของเทคโนธานี
5. มีการจัดทําเอกสารทุกระดับตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ครบถวน เชน คูมือ
คุณภาพ ขั้ นตอนการดําเนิ นการ แผนคุณ ภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติง าน แบบฟอรม และ
เอกสารสนับสนุนตางๆ และมีการแตงตั้งผูควบคุมเอกสาร (DC : Document Control)
6. มีการจัดอบรมทบทวนขอกําหนดระบบคุณภาพ ISO ใหพนักงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. มีการแตงตั้งผูตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal Quality Audit)
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี
8. มีการตรวจติดตาม เพื่อรับรอง/รักษาระบบ/ตออายุการรับรอง อยางใดอยางหนึ่งเมื่อถึงรอบ
การตรวจ โดยผูตรวจประเมินภายนอกที่ใหการรับรอง (CB : Certify Body)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ขอ

แหลงขอมูล

:

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

:

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

ระบบบริหารคุณภาพ
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องคประกอบที่ 11
ตัวบงชี้ที่ 11.1

ชนิดของตัวบงชี้

:

การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย (มทส.1)

:

การเก็บรวบรวมขอมูล :

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

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การปรับ แปลง ถ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่เ หมาะสมเป นภารกิ จอย า งหนึ่ ง ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย ไดม อบหมายใหเทคโนธานีรับผิดชอบภารกิจนี้ ดังนั้น
เทคโนธานีจึงไดวางระบบและกลไกในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนรูปธรรม
กําหนดเปาหมายในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีใ หชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการ
จัดทําแผนดําเนิ นงานในการปรั บแปลง ถายทอด และพั ฒนาเทคโนโลยี ข องมหาวิทยาลั ย มีการ
ติด ตาม กํ า กับ สนั บ สนุ น การปฏิบั ติ งานตามภารกิจ ด านการปรั บ แปลง ถ ายทอด และพัฒ นา
เทคโนโลยีใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
5.

6.

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

แหลงขอมูล

:
มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนงานของการปรับแปลง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี
มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
มีการประเมินผลการดําเนินงาน
มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
มีการจัดทํา แผนการเชื่อมโยงและบูร ณาการการปรับ แปลง ถา ยทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีเขากับการเรีย นการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ
หรือการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
มีการประเมิน สัม ฤทธิผ ลและนํา ผลการประเมิ นไปพิจารณาปรับ ปรุง ความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
กับภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

:

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

กลุมอุทยานวิทยาศาสตร และกลุมบริการวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 11.2

ชนิดของตัวบงชี้

:

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการปรับแปลง
ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารย
ประจํา (มทส 2)

:

ปจจัยนําเขา

การเก็บรวบรวมขอมูล :

ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานตามภารกิจ ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมประสบความสําเร็จ คือ จํานวนคณาจารยผูเชี่ยวชาญที่เห็นความสําคัญและเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมดานนี้
สูตรการคํานวณ
จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
อยูระหวางรอยละ
1 - 19

X 100

:
คะแนน 2
รอยละ 20 - 24

คะแนน 3
รอยละ 25 - 29

คะแนน 4
รอยละ 30 - 34

คะแนน 5
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 35

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ย วของ ทั้งนี้ การนับจํานวนอาจารยที่มีสวน
รวมในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีจะไมนับซ้ํา แมวาอาจารยทานนั้นมีสวนรวมใน
กิจ กรรมหรื อ โครงการการปรั บแปลง ถา ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยีข องมหาวิ ท ยาลั ย หลาย
กิ จ กรรมหรื อ หลายโครงการ และสามารถนั บ อาจารย ป ระจํ า ที่ ล าศึ ก ษาต อ ได ด ว ย ดั ง นั้ น
ตัวเปรียบเทียบจึงเปนจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
แหลงขอมูล

:

กลุมอุทยานวิทยาศาสตร และกลุมบริการวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 11.3 :
ชนิดของตัวบงชี้

:

การเก็บรวบรวมขอมูล :

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมตออาจารยประจํา (มทส.3)
ผลผลิต
ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
จํานวนโครงการ/กิ จกรรมด านการปรับ แปลง ถายทอด และพั ฒนาเทคโนโลยี สะทอ น
ประสิทธิผลการใหบริการ ที่สามารถแกปญหาหรือตอบโจทยที่ตรงกับความตองการของภาคการผลิต
อุตสาหกรรมและการบริการ และสะทอนประสิทธิภาพการใหบริการของคณาจารย
สูตรการคํานวณ
กิจกรรมหรือโครงการดานการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
หมายเหตุ :

การนั บ จํ า นวนกิ จ กรรมหรื อ โครงการการปรั บ แปลง ถ า ยทอด และพั ฒ นา
เทคโนโลยีที่ใหนับเฉพาะโครงการ หรือในกรณีที่โครงการไดระบุกิจกรรมไวชัดเจน
ใหนับกิจกรรมแทนโครงการได แตทั้งนี้ทุกกิจกรรมตองมีวัตถุประสงค งบประมาณ
ระยะเวลา กลุมเขารับบริการและผลการประเมินกิจกรรม สามารถนับซ้ําได ถาเปน
โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการกับกลุมคนที่แตกตางกัน

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
อยูระหวาง
รอยละ 10-19

แหลงขอมูล

:
คะแนน 2
รอยละ 20-29

:

คะแนน 3
รอยละ 30-39

คะแนน 4
รอยละ 40-49

คะแนน 5
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 50

กลุมอุทยานวิทยาศาสตร และกลุมบริการวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 11.4
ชนิดของตัวบงชี้

:

ความพึงพอใจของผูรับบริการในการปรับแปลง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4)

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมขอมูล :

ปการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การบริการในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเปนการตอบสนองและแสดงความ
รับผิดชอบต อสั งคม ซึ่ ง ถือ เปน บทบาทของมหาวิท ยาลั ย ตามหลั กการสากลของการอุดมศึกษา
การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ
ทั้ ง ประชาชน ผู ม ารั บบริ การ เจ าหน าที่ ข องรั ฐ หรื อหน วยงานทั้ งภาครั ฐและเอกชน เทคโนธานี
เก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
โดยใช แ บบสอบถามถามความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารงานปรั บ แปลง ถา ยทอด และพั ฒ นา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จากนั้นนําความคิดเห็นมาคิดคะแนนเฉลี่ย
สูตรการคํานวณ
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการใหนําผลการสํารวจความพึงพอใจเปนรายโครงการ/
กิจกรรม มาคํานวณเปนภาพรวม โดยใชสมการดังนี้
p

∑x n

ความพึงพอใจ =

i =1
p

∑n
i =1

xi

ni
i
p

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
2.00-2.49

=
=
=
=

i

i

i

คาเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i (คะแนนเต็ม 5)
จํานวนผูรับบริการที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i
ลําดับที่ของกิจกรรม/โครงการ ตั้งแต 2 ถึง P
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
:
คะแนน 2
2.50-2.99

หมายเหตุ :

หากไดต่ํากวา 2.00 ไดคะแนน 0

แหลงขอมูล

:

คะแนน 3
3.00-3.49

คะแนน 4
3.50-3.99

คะแนน 5
4.00 ขึ้นไป

กลุมอุทยานวิทยาศาสตร และกลุมบริการวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 12.1

ชนิดของตัวบงชี้

:

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธการพัฒนาหนวยงาน (มทส. 5)

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมขอมูล :

ปงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

คําอธิบายตัวบงชี้
:
พิจ ารณาจากระดับ ความสํ า เร็ จ ของการบรรลุ เ ป าหมายแต ล ะตั ว บง ชี้ ที่ ส อดคล อ งกั บ
แผนปฏิบัติงานของหนวยงาน ตามแผนกลยุทธการพัฒนาหนวยงาน โดยประเด็นการประเมินผล
มุง เน น ผลงานที่ส ะท อ นบทบาทตามอั ตลั กษณ ข องหน วยงาน จากการนํ า ประเด็ นกลยุ ท ธไ ปสู
การปฏิบัติ 6 ประเด็นกลยุทธ ไดแก 1) พัฒนา เปาประสงคเพื่อใหเทคโนธานีเปนนิคมวิจัย ที่ไดรับ
การยอมรับในภูมิภาค สรางผูประกอบการใหม และยกระดับเทคโนโลยีใ หกับ SMEs 2) ประโยชน
รวม เปาประสงคเพื่อสรางประโยชนจากทรัพยสินทางปญญารวมกัน 3) จัดการความรู เปาประสงค
เพื่ อรู ความตอ งการของชุม ชน ถา ยทอดเทคโนโลยีสู เ กษตรกร ชุ ม ชน ประสานที่ป รึก ษาให กั บ
หน ว ยงานต า งๆ และมี การบริ การด า น วทน. ที่ ต อบสนองความต อ งการของสั ง คมในภู มิ ภ าค
4) เกื้อกูล เปาประสงคเพื่อใหเทคโนธานีเปนอุทยานการเรีย นรู มีความสัม พันธที่ดีกับชุม ชน และ
สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา การเรีย นรูข องครูแ ละนักเรีย น 5) เขม แข็ง เปาประสงคเพื่อมีการ
บริ หารจั ดการที่มี ประสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น มีก ารพั ฒนาระบบบริห ารคุ ณภาพรวม มีก ารพัฒ นา
ศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ และมีการพัฒนาสถานที่ทํางานใหนาอยูเพื่อเพิ่ม คุณภาพชีวิต
บุคลากร และ 6) เพีย บพรอ ม เป าประสงคเ พื่อ ให เทคโนธานี เป นต นแบบชุม ชนวิจั ย ที่ สมบูร ณ
ซึ่งการดําเนินการตามแผนกลยุทธดังกลาวตองอาศัย การดําเนินการตามพันธกิจหลัก 4 ประการ
ไดแ ก 1) พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองตอความตองการในการ
พัฒนาประเทศ เขา สูสัง คมแห งการเรีย นรูต ลอดชี วิต 2) ใหบริ การวิ ชาการแก ประชาชนและ
หนวยงานตางๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุม ชนและทองถิ่นใหมีความเขม แข็ง มีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ผลผลิต 3) ปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่ อ ให ภ าคการผลิ ต มี ขี ด ความสามารถในการพึ่ ง พาตนเองทางเทคโนโลยี ไ ด ม ากขึ้ น และ
4) การพัฒนาเทคโนธานีใหเปนอุทยานวิทยาศาสตรที่สมบูรณ
เกณฑมาตรฐาน
:
จํานวนรอยละของตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงานประจําป
งบประมาณที่ บรรลุเ ป าหมาย เที ย บกั บ ตัว บ ง ชี้ข องแผนปฏิ บัติ ง านตามยุ ทธศาสตรก ารพั ฒ นา
หนวยงานทั้งหมด
สูตรการคํานวณ
:
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

X 100
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เกณฑการประเมิน

คะแนน 1
รอยละ 50 - 59

:

คะแนน 2
รอยละ 60 - 69

คะแนน 3
รอยละ 70 – 79

คะแนน 4
รอยละ 80 – 89

คะแนน 5
รอยละ 90 – 100

ขอมูลประกอบการพิจารณา ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. เอกสารการกํ าหนดรายการตัวบ งชี้ข องแผนยุท ธศาสตร การพัฒนาหนว ยงาน ในรอบ
ปงบประมาณ เปาหมายในแตละตัวบงชี้ และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น
2. เอกสารหลักฐานที่แ สดงใหเห็นวาหนวยงาน มีระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน
แหลงขอมูล : กลุมสนับสนุนการบริหารงานกลาง
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ขอมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556

รายละเอียดตัวบงชี้ขั้นต่ําทีห่ นวยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2555
องคประกอบ/ ตัวบงชี้

สํานักวิชา

ศูนย สถาบัน
ศูนย
ศูนย ศูนยกิจการ ศูนย
ศูนย
ศูนย
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (3 ตัวบงชี้)
ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน


ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ


16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

1

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน















เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟารมฯ/
และหนวยงานที่
ธานี
สุ
ร
สั
มมนาคาร
เกี่ยวของ





หมายเหตุ


ศสพ., สพค. ให ขอมูลใน
ระดับสถาบัน แก งาน QA
สสว. เพื่อจัดทําภาพรวม
สถาบัน และจัดสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของ




สผ. ใหขอมูลในระดับ
สถาบัน แก งาน QA
สสว. เพื่อจัดสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของ





(

รายงาน
ขอมูลเฉพาะ
สพค.)



(

กําหนดเปน
ตัวบงชี้เฉพาะ
สกจ. สพค.
เทานั้น)

(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

- สถานพั ฒนาคณาจารย ใหเปลี่ยนชื่อตัวบงชี้เป น “ระบบการพัฒนาคณาจารย ”

สกจ. ใหขอมูล
ในระดับสถาบัน
แกงาน QA สสว.
เพื่อจัดสงใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
สพค.,สกจ. ใหขอ มูล
ในระดับสถาบัน
แกงาน QA สสว. เพื่อ
จัดสงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ

 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome
ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1
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องคประกอบ/ ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบงชี้) (ตอ)
ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู

หมายเหตุ (สกอ.) : กรณีของการประเมินระดับสํานักวิชา หากประเมิน
การประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตัวที่กําหนด
ในระดับสถาบันใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับ
สถาบันของตัวบงชี้นั้นมาใชแทน
- ศูนย ใหเปลี่ยนชื่อตัวบงชี้เปน “อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรียนรู” (ยกเวน ศบส. ใหใชชื่อตัวบงชีเ้ ดิม)
- สวนกิจการนักศึกษา ใหเปลี่ยนชือ่ ตัวบงชีเ้ ปน “การจัดสภาพแวดลอมและ
การบริการดานกายภาพที่สง เสริมคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา”
- สวนอาคารสถานที่ ใหเปลี่ยนชือ่ ตัวบงชีเ้ ปน “การจัดสภาพแวดลอมและ
การบริการดานกายภาพที่สง เสริมคุณภาพชีวติ ของคณาจารย บุคลากร
และนักศึกษา”

สํานักวิชา





ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมทีจ่ ัดใหกบั นักศึกษา











เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟารมฯ/
และหนวยงานที่
ธานี
สุ
ร
สั
มมนาคาร
เกี่ยวของ

(

กําหนดเปน
ตัวบงชี้เฉพาะ
สอส. เทานั้น)

ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละการพนสถานภาพเนื่องจากสาเหตุ
ผลการเรียนของนักศึกษาตอรุน
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรตอรุน
ตัวบงชี้ที่ 2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ

ศบก.,ศบส., ศค., ศควท.,
สกน., สอส., ศูนยปฏิ บัติ
การทางการแพทยฯ ให
ขอมูลในระดับสถาบันแก
งาน QA สสว. เพื่อจัดสง
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

สพค. ใหขอมูลผลประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียน
แกงาน QA สสว.เพื่อจัดสง
ใหสํานักวิชา

2

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ศูนย
ศูนย ศูนยกิจการ ศูนย
ศูนย สถาบัน
ศูนย
ศูนย
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ



(

กําหนดเปน
ตัวบงชี้เฉพาะ
สกน. เทานั้น)



(ยกเวน สวพ.,
สวพย.)







(ยกเวน
สวพย.)




ศบก. ให ขอมูลใน
ระดับสถาบันแก
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดสงใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ



ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2
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องคประกอบ/ ตัวบงชี้

สํานักวิชา

ศูนย
ศูนย ศูนยกิจการ ศูนย
ศูนย สถาบัน
ศูนย
ศูนย
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟารมฯ/
และหนวยงานที่
ธานี
สุ
ร
สั
มมนาคาร
เกี่ยวของ

หมายเหตุ

 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบงชี้) (ตอ)
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1 บัณฑิ ตปริ ญญาตรีที่ ไ ดงานทํ าหรือประกอบ

อาชีพอิสระใน 1 ป
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(ยกเวน สวพ.,

สผ. ใหขอมูลในระดับ
สถาบัน แก งาน QA
สสว. เพื่อจัดสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของ

สวพย.)
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(ยกเวน สวพ.,
สวพย.)
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย


3

สกจ. ใหขอ มูลในระดับ
สถาบัน แก งาน QA สสว.
เพื่อจัดสงใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคํ าปรึ กษาและบริการ
ดานขอมูลขาวสาร



ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา



(

กําหนดเปน
ตัวบงชี้เฉพาะ
สกน. เทานั้น)

(รายงานขอมูลภาพรวมระดั บมหาวิ ทยาลั ย)



(รายงานขอมูลภาพรวมระดั บมหาวิ ทยาลั ย)

(

กําหนดเปน
ตัวบงชี้เฉพาะ
สกน. เทานั้น)

ฝายกิจการนักศึกษา,
สมาคม มทส., ศสพ. ให
ขอมูลในระดับสถาบันแก
งาน QA สสว. เพื่อจัดสง
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ฝายกิจการนักศึกษา
ใหขอมูลในระดับสถาบัน
แกงาน QA สสว. เพื่อจัด
สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome
ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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องคประกอบ/ ตัวบงชี้

4

องคประกอบที่ 4 การวิจัย (6 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒ นางานวิ จั ยหรื องาน
สรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนั บสนุนงานวิจั ยหรื องานสรางสรรคต อ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (5 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

สํานักวิชา

ศูนย
ศูนย ศูนยกิจการ ศูนย
ศูนย สถาบัน
ศูนย
ศูนย
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ
























สบวพ. ใหขอมูลใน
ระดับสถาบัน
แก งาน QA สสว.
เพื่อจัดสงใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ



(
รายงานขอมูล
เฉพาะ ฟารมฯ)

ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)



ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเข็มแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก



หมายเหตุ







เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟารมฯ/
และหนวยงานที่
ธานี
สุ
ร
สั
มมนาคาร
เกี่ยวของ





(

เทคโนธานี ให ขอมูลใน
ระดับสถาบัน แกงาน QA
สสว. เพื่อจัดสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กําหนดเปน
ตัวบงชี้เฉพาะ
ฟารมฯ เทานั้น)





 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome
ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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องคประกอบ/ ตัวบงชี้

สํานักวิชา

ศูนย
ศูนย ศูนยกิจการ ศูนย
ศูนย สถาบัน
ศูนย
ศูนย
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟารมฯ/
และหนวยงานที่
ธานี
สุ
ร
สั
มมนาคาร
เกี่ยวของ

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (5 ตัวบงชี้) (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









องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม









5













(



ฝายกิจการนักศึกษาให
ขอมูลในระดับสถาบันแก
งาน QA สสว. เพื่อจัดสง
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

(
กําหนดเปน
ตัวบงชี้เฉพาะ
สกน. เทานั้น)

(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม



กําหนดเปน
ตัวบงชี้เฉพาะ
สกน. เทานั้น)

(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะวัฒนธรรม



(



ตัวบงชี้เฉพาะ
สกน. เทานั้น
และ 
รายงาน
เฉพาะ สอส.)

(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

สกน., สอส. สโมสร
เทคโนโลยีสุรนารี
ใหขอมูลแกง าน QA สสว.
เพื่อจัดสงใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome

ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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องคประกอบ/ ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัยและผูบ ริหาร
ทุกระดับของสถาบัน

6

- ระดับสํานักวิชา ใหเปลี่ยนชื่อตัวบงชี้เปน “ภาวะผูนําของคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาและผูบริหารทุกระดับของสํานักวิชา”
- ระดับศูนย/สถาบัน ใหเปลี่ยนชื่อตัวบงชี้เปน “ภาวะผูนําของ
คณะกรรมการประจําศูนย/สถาบันและผูบริหารทุกระดับของศูนย/
สถาบัน”
- ระดับสํานักงานอธิการบดี ใหเปลี่ยนชื่อตัวบงชี้เปน “ภาวะผูนําของ
ผูบริหารหนวยงาน”

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

สํานักวิชา

ศูนย
ศูนย ศูนยกิจการ ศูนย
ศูนย สถาบัน
ศูนย
ศูนย
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟารมฯ/
และหนวยงานที่
ธานี
สุ
ร
สั
มมนาคาร
เกี่ยวของ















































































หมายเหตุ

- ทุกหนวยงาน ใหเปลี่ยนชื่อตัวบงชี้เปน “การพัฒนาหนวยงานสูองคกร
แหงการเรียนรู”

ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการ
ตัดสินใจ
ก. การบริหารจัดการ
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ข. การเรียนการสอน

(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



6

(
รายงาน
เฉพาะ
ฟารมฯ
เทานั้ น)

สถานสงเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ใหขอ มูลในระดับ
สถาบันแกงาน QA สสว.
เพื่อจัดสงให หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
ศบก./ ศบส./ ศนท. ให
ขอมูลในระดั บสถาบั นแก
งาน QA สสว. เพื่อจั ดสง
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
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องคประกอบ/ ตัวบงชี้
ค. การวิจัย

สํานักวิชา



ศูนย
ศูนย ศูนยกิจการ ศูนย
ศูนย สถาบัน
ศูนย
ศูนย
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ



เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟารมฯ/
และหนวยงานที่
ธานี
สุ
ร
สั
มมนาคาร
เกี่ยวของ

หมายเหตุ

(
สบวพ. ให ขอมูลในระดับ
รายงาน สถาบัน แกงาน QA สสว.
เฉพาะ
เพื่อจัดสงใหหนวยงาน
ฟารมฯ ที่เกี่ยวของ
เทานั้ น)
 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome
(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบงชี)้ (ตอ)
ง. การเงิน



(



(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง









































กําหนด
เปนตัวบงชี้
เฉพาะ
สกบ.เทานั้น)

สกบ. ใหขอ มูลในระดับ
สถาบัน แกงาน QA สสว.
เพื่อจัดสงใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ









(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

7

ตัวบงชี้ที่ 7.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการแบบ
รวมบริการ ประสานภารกิจ
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสถาบัน
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาทีข่ องผูบ ริหาร
สถาบัน
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

------------------------------------------------เปนการประเมินในระดับสถาบัน สํานักวิชาไมตองประเมินตัวบงชี้น-ี้ --------------------------





กําหนด
เปนตัวบงชี้ที่
เฉพาะ สกบ.

(รายงานขอมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(

7



ฝายบริ หารใหขอมูล
ในระดับสถาบันแก
งาน QA สสว. เพื่อจัดสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ฝายบริหารใหขอมูล
ในระดับสถาบัน แก
งาน QA สสว. เพื่อจัดสง
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ใหขอมูล ในระดับสถาบัน
แกงาน QA สสว.
ฝายวิชาการประสานขอ
ขอมูลผลการประเมิน
เพื่อจัดสงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ
ฝายบริหาร, ฝ ายวางแผน,
สกบ., สวนบริหาร
สินทรัพย ใหขอมูลใน
ระดับสถาบัน แกงาน QA
สสว. เพื่อจัดสงให
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องคประกอบ/ ตัวบงชี้

สํานักวิชา

ศูนย
ศูนย ศูนยกิจการ ศูนย
ศูนย สถาบัน
ศูนย
ศูนย
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟารมฯ/
และหนวยงานที่
ธานี
สุ
ร
สั
มมนาคาร
เกี่ยวของ

เทานั้ น)

หมายเหตุ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(สวนบริหารสินทรัพยให
ขอมูลเกี่ ยวกั บแผนกลยุทธ
ทางการเงิน)

 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome

8

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ



การศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

รับรองโดยตนสังกัด
(ตัวบงชี้นี้จะไมนํามาคิดคํานวณ)
องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” (2 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)

ตัวบงชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)

มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

องคประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวบงชี้ที่ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ 11.2 รอยละของอาจารยประจําทีม่ ีสวนรวมในการ
ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 11.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม



















(

ฝายกิจการนักศึกษา
ใหขอมูลในระดับสถาบัน
แกงาน QA สสว. เพื่อ
จัดสงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ

กําหนดเปน
ตัวบงชี้
เฉพาะ
สกน.
เทานั้ น)

(4 ตัวบงชี้)














































































ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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เทคโนธานี ให ขอมูลใน
ระดับสถาบัน แกงาน
QA สสว. เพื่อจัดสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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องคประกอบ/ ตัวบงชี้

สํานักวิชา

ตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 11.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการในการปรับ
แปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี



ศูนย
ศูนย ศูนยกิจการ ศูนย
ศูนย สถาบัน
ศูนย
ศูนย
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

















เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟารมฯ/
และหนวยงานที่
ธานี
สุ
ร
สั
มมนาคาร
เกี่ยวของ







หมายเหตุ



 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome

องคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
(มหาวิทยาลัยกําหนดใหองคประกอบที่ 12 เปนภารกิจหลักของหนวยงาน ซึ่งหนวยงานตองกําหนดตัวบงชี้ตามภารกิจหลักในองคประกอบดังกลาว)






 



ตัวบงชี้ที่ 12.1 ..............................................................
. ..............................................................
. ...............................................................
. ...............................................................
 หมายถึง ตัวบงชี้ของหนวยงาน  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานตองรายงานใน SAR (ถามี)  หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานอาจจะรายงานเพิม่ เติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองใหครอบคลุม input process output และ outcome
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หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยกําหนดใหหนวยงานสนับสนุนตองกําหนดตัวบงชี้ที่เนนผลผลิตดวย

ภาคผนวกที่ 1 : เอกสารประกอบ คูม ือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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