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ค าน า 
 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในใหม่ตามตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 และให้                
ทุกมหาวิทยาลัยด าเนินการตามตัวบ่งชี้ขั้นต  าดังกล่าว และทางมหาวิทยาลั ยได้ประกาศเป็นนโยบาย                   
ให้ทุกหน่วยงานท าการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน และให้ใช้ตัวบ่งชี้ตามที มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ตามความเกี ยวข้อง พร้อมทั้ งหน่วยงานสามารถเพิ มเติมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ อีก                         
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื อเป็นเครื องบ่งชี้คุณภาพของหน่วยงาน 

 เทคโนธานีจึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพของเทคโนธานี อันประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ                 
7 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้  ที ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน  ทั้งนี้  ได้ผ่านการกลั นกรองจากคณะท างาน              
ประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี เมื อวันที  31 มกราคม 2557 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารเทคโนธานี เมื อวันที  12 กุมภาพันธ์ 2557 ที ผ่านมา 

 เทคโนธานีหวังเป็นอย่างยิ งว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้  จะเป็นคู่มือสนับสนุน            
ในการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี ปีการศึกษา 2556 ได้ตามแนวทาง          
ที มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 

 

 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย  อาจหาญ) 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของเทคโนธาน ี

1. ความเป็นมาของเทคโนธานี 

ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) รัฐบาลได้เน้นความส าคัญต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการปรับบทบาท              
ให้เอ้ืออ านวยต่อการสร้างความสัมพันธ์และร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชนภาครัฐบาลในการพัฒนา
วิทยาการร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีในการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่ผ่านมามีปัญหาหลักที่ส าคัญ 3 ประการ ที่ต้องการ              
การปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

1. การวิจัยและพัฒนาขาดเป้าหมายและทิศทางการวิจัย ขาดความต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาไปสู่กระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยังมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาน้อย 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสียเปรียบในสัญญาการน าเข้าเทคโนโลยี ขาดความสามารถ 
ในการต่อรองและการคัดเลือกเทคโนโลยี  เพราะขาดข้อมูลสารสนเทศขาดความรู้                    
และไม่สามารถพ่ึงตนเองในการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับทรัพยากรของประเภท
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ 

3. การขาดก าลังคนที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการผลิตก าลังคนผิดประเภท
ขาดประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติภาคสนามขาดความช านาญในการใช้
อุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและใช้ก าลังคน            
ไม่คุ้มค่า 

ตลอดจนควรมีการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเฉพาะ เช่น ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ 

จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้วางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ  และแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง               
โดยเตรียมการและวางแผนการจัดตั้งเทคโนธานี (Technopolis) ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการตั้ง
มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและ
อุตสาหกรรม โดยสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรม  ทั้งภาครัฐและเอกชน               
อย่างใกล้ชิด 

 เมื่อวันพุธที่  29  มีนาคม 2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดเทคโนธานี  (Technopolis)                  
ซ่ึงประกอบด้วยอาคารจ านวน 9 หลัง พ้ืนที่รวม 45,000 ตารางเมตร บนพ้ืนที่ 600 ไร่ 
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 แผนการจัดตั้งเทคโนธานี เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในช่วงแรกก่อนที่จะ
พัฒนาให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ รัฐบาลได้ก าหนดที่จะใช้บริเวณเทคโนธานี               
เป็นสถานที่จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี 2538 (world Tech’95 Thailand) ซึ่งเป็น             
การแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับชาติ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็นทีรู่้จักอย่างกว้างขวาง 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 2/2539 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2539                    
มีมติอนุมัติให้ยกเลิกศูนย์บริการวิชาการกับยุบเลิกส่วนงานเทคโนธานีของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตั้งเป็น                 
ส่วนงานมีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา ศูนย์ และสถาบันของมหาวิทยาลัย เรียกว่า “เทคโนธานี” เพ่ือท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการด าเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และ                   
ด้านการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียดตามข้อก าหนด มทส. ว่าด้วย       
การจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2539 

ปี พ.ศ. 2542 ได้โอนย้ายโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจากฝ่ายวิชาการมาเป็น                
งานส่วนหนึ่งของเทคโนธานี และปรับโครงสร้างจาก 5 ฝ่าย เป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   
ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 เทคโนธานีได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994  จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. เป็นครั้งแรก    
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543    
 ปี พ.ศ. 2547 เทคโนธานีได้รับการรับรองการปรับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002: 1994               
เป็น ISO 9001 : 2000 จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547             
จากบริษัท SGS (Thailand) จ ากัด    
 ปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารของเทคโนธานี เป็น 3 ฝ่าย 4 โครงการ คือ             
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการอุทยานผีเสื้อ                
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และ
โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน   โดยในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 : 2000 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  เช่นเดิม  และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 
เทคโนธานี ได้ปรับเพ่ิมอีก 2 โครงการ คือโครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ และโครงการ
หน่วยบริการงานแปลและล่าม 
 ปลายปี  พ.ศ. 2552 ได้ เพ่ิมอีก 1 โครงการ คือ โครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ                
โดยมีสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร F 1) 

 ต้นปี พ.ศ. 2553 ได้แต่งตั้งต าแหน่งหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี โดยได้มอบหมาย           
ให้เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 
เทคโนธานีได้รับการรับรองการต่ออายุระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO (Renew-certification) และการรักษา
ระบบคุณภาพมาตรฐาน (Surveillance) รวมถึงการรับรองการปรับเปลี่ยนยกระดับระบบคุณภาพ
มาตรฐาน จาก ISO 9001 : 2000 เป็น ISO 9001 : 2008  จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. เป็นครั้งที่ 4     

 ต้นปี พ.ศ. 2554  ได้ปรับเพ่ิมอีก 2  โครงการ คือ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และ
โครงการเมืองจราจรจ าลอง 
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 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้อ านวยการเทคโนธานี และมีการแต่งตั้ง
รักษาการแทนรองผู้อ านวยการเทคโนธานี เพิ่มอีก 1 ต าแหน่ง และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 มีการทดลอง
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งแบ่งโครงสร้างเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 
(Sirindhorn Learning Park) กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park Group)  กลุ่มบริการวิชาการ 
(Academic Service Group) กลุ่ ม โครงการ พิ เศษ  (Special Project Group) และกลุ่ ม สนั บ สนุ น                 
การบริหารงานกลาง (Central Administration Support Group)  โดยยกเลิกต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการเทคโนธานี เป็นการภายใน และก าหนดให้มี ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management 
System) เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบภาระงานด้านระบบคุณภาพ 5 ระบบ ประกอบด้วย ระบบบริหารคุณภาพ 
ISO ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการจัดการความรู้ ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบ
กิจกรรม 5ส  ทั้งนี้ ให้งานระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR และสังกัดอยู่ในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับผู้อ านวยการเทคโนธานี 

 เนื่ องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี  จึ งขอระงับการขอ               
การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd.  ในช่วงเวลาระหว่างวันที่                 
15 มีนาคม 2555 – วันที่ 31 ธันวาคม 2555  และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 
2/2555 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีเล็งเห็นความส าคัญ             
การด ารงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐานไว้  จึงได้มีมติให้เทคโนธานีด าเนินการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO ต่อเนื่องไว้เหมือนเดิม  ดังนั้น เทคโนธานีจึงได้ด าเนินการเตรียมกลับเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 : 2008 โดยแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR เพ่ือท าให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการตามขั้นตอน                 
ในการกลับเข้าสู่ระบบคุณภาพและด ารงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ไว้อย่างต่อเนื่อง  โดยคาดว่า  
จะได้รับการตรวจประเมินจากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556    

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการเทคโนธานีใหม่อีกครั้ง 
และต่อจากนั้นได้มีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการเทคโนธานี  โดยผู้บริหารชุดใหม่ได้มีนโยบายปรับโครงสร้าง
บริหารงานเทคโนธานีใหม่  และยังคงให้ความส าคัญในการด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
ISO เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงเอกสารตามระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO ใหม่ให้สอดรับกับโครงสร้างปัจจุบัน  ท าให้ต้องเลื่อนการตรวจประเมินจากบริษัท 
SGS (Thailand) Ltd.  ออกไป และคาดว่าจะได้รับการรับรองระบบคุณภาพประมาณปลายปี พ.ศ. 2557 นี้ 

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

3.วิสัยทัศน์  
นิคมวิจัยของภูมิภาค (Research Park for the Region) 
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4. พันธกิจ : เทคโนธานี มีภารกิจหลัก 4 ประการดังนี้  
4.1 พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา

ประเทศ เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.2 ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน  และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  ชุมชนและ

ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต   
4.3 ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการพ่ึงพา

ตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น  
4.4 การพัฒนาเทคโนธานีให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ 

5. แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี   
แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ประกอบด้วย                        

กลยุทธ์ 6 ด้าน ได้แก่ พัฒนา ประโยชน์ร่วม จัดการความรู้ เกื้อกูล เข้มแข็ง เพียบพร้อม โดยมีเป้าประสงค์
ตามประเด็นกลยุทธ์ดังนี้ 

5.1 พัฒนา : มีเป้าประสงค์ดังนี้ 
1) เทคโนธานีเป็นนิคมวิจัยที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาค 
2) การสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
3) การยกระดับเทคโนโลยีให้กับ SMEs 

5.2 ประโยชน์ร่วม : มีเป้าประสงค์ดังนี้ 
1) สร้างประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน 

5.3 จัดการความรู้ : มีเป้าประสงค์ดังนี้ 
1) รู้ความต้องการของชุมชน 
2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ชุมชน 
3) ประสานที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ 
4) มีการบริการทางด้าน วทน. ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในภูมิภาค 

5.4 เกือ้กูล : มีเป้าประสงค์ดังนี้ 
1) เทคโนธานีเป็นอุทยานการเรียนรู้ 
2) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
3) สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ของครูและนักเรียน 

5.5 เข้มแข็ง : มีเป้าประสงค์ดังนี้ 
1) การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2) การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพรวม 
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ 
4) การพัฒนาสถานที่ท างานให้น่าอยู่เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตบุคลากร 

5.6 เพียบพร้อม : มีเป้าประสงค์ดังนี้ 
1) เทคโนธานีเป็นต้นแบบชุมชนวิจัยที่สมบูรณ์ 
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6. แผนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 6 ด้าน 
การที่เทคโนธานีจะเป็น “นิคมวิจัยของภูมิภาค” ตามวิสัยทัศน์ได้เทคโนธานีต้องสามารถเป็น 

“อุทยานวิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ “พัฒนา” และ “ประโยชน์ร่วม” เป็นตัวขับเคลื่อน) 
เป็น “คลังสมองของภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ “จัดการความรู้” เป็นตัวขับเคลื่อน) และเป็น “แหล่งเรียนรู้
ของสังคม” (โดยใช้กลยุทธ์ “เกื้อกูล” เป็นตัวขับเคลื่อน) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 ประการนี้ จะเป็นไปได้เทคโนธานี 
ต้องมี “ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล” (โดยใช้กลยุทธ์ “เข้มแข็ง” เป็นตัวขับเคลื่อน) นอกจากนี้
ผลสัมฤทธิ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถท าให้เทคโนธานี “เป็นชุมชนวิจัยที่น่าอยู่ น่าท างาน” 
(โดยใช้กลยุทธ์ “เพียบพร้อม” เป็นตัวขับเคลื่อน) 

7. ผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์  
7.1 เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ชั้นน าในระดับภูมิภาค 
7.2 เป็นคลังสมองของภูมิภาค 
7.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม 
7.4 เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล 
7.5 เป็นชุมชนวิจัยที่น่าอยู่ น่าท างาน 

8. โครงสร้างบริหารงานเทคโนธาน ี 
เทคโนธานี ด าเนินงานภายใต้ก ากับของ “คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี” ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากส านักวิชา และศูนย์ต่างๆ ท าหน้าที่วางแผนและก าหนด
นโยบายในภาพรวม ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ก าหนด 

แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (เมษายน – พฤศจิกายน 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค  กรรมการบริหารเทคโนธานี

ผู้อ านวยการเทคโนธานี

รองผู้อ านวยการเทคโนธานี

หน. ส านักงานบริการ
วิ าการแล โครงการพเิศ 

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556

ค  กรรมการร บบบริหารคุ ภาพมา ร าน ISO

ผู้แทน  ายบริหาร  : QMR

หน. ส านักงานอุทยาน
วิทยาศาส ร์แล นวั กรรม

หน. ส านักงานการ
คลังแล งบปร มา 

หน. ส านักงานอุทยาน
การเรียนรู้สริินธร

อธิการบดี

หน. ส านักงาน
ผู้อ านวยการเทคโนธานี

ผู้ ่วยผู้อ านวยการเทคโนธานี
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แผนภูมิที่ 2 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

เทคโนธาน ี

ส านักงานผู้อ านวยการ
เทคโนธานี 

ส านักงานอุทยาน 
การเรียนรู้สิรินธร 

ส านักงานอุทยาน
วิทยาศาส ร์แล 

นวั กรรม 

ส านักงานบริการว ิาการ
แล โครงการพิเศ  

หน่วยบริหารส านักงาน 

 

หน่วยปร สานเฉพา กิจ 

 

หน่วยการคลังแล งบปร มา  

 

หน่วยบริหารร บบคุ ภาพ 

หน่วยอุทยาน
วิทยาศาส ร์ภูมิภาค 

หน่วยพัฒนาธุรกิจแล 
นวั กรรม 

หน่วยวจิัยแล พัฒนา 

หน่วยบริการวิ าการสู่ ุม น 

หน่วยปร สานงานบริการ 
ท่ีปรึก าไทย 

หน่วยบริการอบรมสัมมนาแปล
แล ล่าม 

หน่วยบริการคา่ยเยาว น 

หน่วยบริการอาคารแล สถานที่ 

หน่วยปร สานงานโครงการ
พิเศ  

หน่วยบริการสารสนเทศแล 
ปร  าสัมพันธ ์

คณะกรรมการบริหารเทคโนธาน ี

หน่วยบริการอุทยาน
การเรียนรู้สิรินธร 
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ตามแผนภูมิท่ี 2 : โครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน  คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO                        
มีผู้อ านวยการเทคโนธานีผู้บริหารสูงสุดและเป็นประธานคณะกรรมการ มีรองผู้อ านวยการเทคโนธานี                   
เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารระบบบริหารคุณภาพ และได้มีการแต่งต้ังผู้ช่วยผู้อ านวยการเทคโนธานี 3 ต าแหน่ง          
ซึ่งเทคโนธานีได้แบ่งการบริหารงานตามโครงสร้างเป็น 4 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และส านักงานบริการวิชาการ
และโครงการพิเศษ โดยมีลักษณะงานและขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส านักงานดังนี้ 

1. ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี   
หลักการแล ลัก   งาน : เป็นส านักงานกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการภายในเทคโนธานี

แทนผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ เช่น ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและรวบรวมผล          
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงานทางด้านการเงิน ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน 
บริหารจัดการด้านบุคลากร และประสานงานอ านวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติ งานได้             
อย่างสะดวกและคล่องตัว  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับบุคลากรให้มีส่วนร่วม           
ในกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 4 หน่วย ดังนี้ 
(1) หน่วยบริหารส านักงาน : ท าหน้าที่สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารให้เกิดความ

คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานเลขานุการ และงานทรัพยากรมนุษย์   
โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้     

- งานสารบรร  มีหน้าที่รับหนังสือของผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากบุคคล 
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ควบคุมดูแลติดตามจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท าหนังสือ 
ประกาศ ค าสั่งของเทคโนธานี ของมหาวิทยาลัย  พิจารณาคัดกรอง แยกหนังสือทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารหรือส านักงานที่รับมอบหมายหรือรับผิดชอบโดยไม่ต้องส่งถึงผู้บริหารระดับสูง
ทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของการจัดท าหนังสือ การแจ้งเวียนข่าวสาร นโยบาย เรื่องต่างๆ               
ที่ผู้บริหารสั่งการ และจัดบุคลากร มทส. คุมสอบของมหาวิทยาลัย  

- งานเลขานุการ มีหน้าที่ดูแลผู้บริหารหลายด้านพร้อมๆ กัน ได้แก่ การท าหนังสือขออนุมัติ 
ไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ รวมถึง              
การจัดท าร่าง และพิมพ์หนังสือให้ผู้บริหาร การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์  พร้อมรับ-ส่งโทรสาร 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประสานนัดหมาย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี จัดประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานระดับส านักงาน และจัดประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกับบุคคลภายนอก 

- งานทรัพยากรมนุ ย์ มีหน้าที่รับสมัคร คัดเลือก และท าสัญญาจ้างพนักงาน จัดฝึกอบรม
และจัดสัมมนาประจ าปีพนักงาน งานจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการ
อยู่ร่วมกันของพนักงานในองค์กร ตรวจสอบวันท างาน วันหยุด วันลา รวมรวมและสรุปการประเมินผล
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การปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือประเมินความดีความชอบ ติดต่อหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน 
ด าเนินการทางวินัย และจัดประชุมพนักงาน   

(2) หน่วยการคลังแล งบปร มา  : ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเบิกจ่ายเงิน ควบคุมค่าใช้จ่าย
ตามแผนงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างของเทคโนธานี โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้     

- งานแผนงบปร มา  มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามเกณฑ์ตัวชี้วัดผลงานที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานผลงานตามแผนงานหลัก/งานประจ า/
โครงการ ติดตามประเมินผลงานทบทวนแผนปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลด าเนินงานเพ่ือเสนอผู้บริหาร และ
ตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทบทวนปรับปรุง
งบประมาณระหว่างปี ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณและจัดท า
ทะเบียนคุมแยกประเภทรายการเงินงบประมาณ  

- งานการเงินบัญ ี มีหน้าที่ รับเงินรายได้เทคโนธานี ออกหลักฐานใบเสร็จรับเงิน รายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน เบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย น าเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายน าส่งสรรพากร การค านวณและ
เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการประกันสังคม น าส่งเงินสมทบประกันสังคม 
เบิกจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล จัดท าบันทึกรายการทางบัญชีในใบส าคัญต่างๆ จัดท างบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร สรุปค่าบริหารโครงการ แจ้งหนี้การใช้บริการพ้ืนที่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 1 จัดท า
ทะเบียนคุมลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกประเภท การติดตามลูกหนี้ การให้ข้อมูลการตรวจสอบงบการเงิน          
ของหน่วยตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

- งานพัสดุ มีหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามกรอบวงเงินงบประมาณ          
ที่ได้รับจัดสรร ตามระเบียบวิสาหกิจ และด าเนินการตามระเบียบพัสดุ เบิกจ่ายวัสดุส านักงาน จัดเก็บดูแล 
รักษาวัสดุส านักงาน จัดจ าหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้ว จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน การควบคุมดูแลรักษา
ครุภัณฑ ์

(3) หน่วยบริหารร บบคุ ภาพ : เป็นศูนย์รวมประสานความร่วมมือของบุคลากรให้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของเทคโนธานี และของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย                 
งานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานระบบบริหารความเสี่ยง             
งานระบบการจัดการความรู้ และงานระบบด าเนินกิจกรรม 5ส โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้     

- งานร บบคุ ภาพมา ร าน ISO มีหน้าที่แทนผู้บริหารในการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เสนอรายชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพและ  
ผู้ควบคุมเอกสาร ก าหนดนโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ แต่งตั้งทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
วางแผนการด าเนินกิจกรรมระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เช่น การจัดอบรมบุคลากรเพ่ือทบทวน
ข้อก าหนด และให้พนักงานตระหนักต่อระบบบริหารคุณภาพ ก าหนดตารางตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
และก าหนดตารางตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือขอการรับรองระบบคุณภาพ จัดประชุม
คณะกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
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- งานร บบปร กันคุ ภาพการศึก า (IQA) มีหน้าที่จัดประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษาประจ าเทคโนธานี  วางแผนด าเนินกิจกรรมให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการ                    
ของมหาวิทยาลัย  ประสานกับหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในเทคโนธานีในการ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง                      
ของหน่วยงานในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยและเสนอต่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน  
เตรียมการต้อนรับและรายงานผลการด าเนินงานเทคโนธานีต่อคณะกรรมการตรวจประเมินและเป็นผู้แทน
เข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย 

- งานร บบบริหารความเสี่ยง (RM) มีหน้าที่จัดประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง
ประจ าเทคโนธานี เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร               
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวบรวมรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน               
เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย ประสานกับหน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือให้ข้อมูลการด าเนินกิจกรรม การปรับปรุง
ควบคุมภายใน และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย 

- งานร บบการจัดการความรู้ (KM)  มีหน้าที่จัดประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ 
ประจ าเทคโนธานี วางแผนด าเนินกิจกรรมให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประสานกับ
หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ถอดบทเรียน     
จัดท ารายงานฉบับสมบู รณ์ เพ่ื อรายงานมหาวิทยาลัยทราบ และเป็นผู้ แทน เข้าร่วมประชุม                   
กับมหาวิทยาลัย 

- งานร บบการด าเนินกิจกรรม 5ส มีหน้าที่จัดประชุมคณะท างานด าเนินกิจกรรม 5ส 
ประจ าเทคโนธานี วางแผนด าเนินกิจกรรมให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย   เช่น                    
การรณรงค์ให้ท ากิจกรรม 5ส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จัดกิจกรรมตรวจประเมิน เป็นต้น                  
ประสานกับหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรม  5ส เพ่ือรายงาน
มหาวิทยาลัยทราบ และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย 

(4) หน่วยปร สานเฉพา กิจ : ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก               
เพ่ือด าเนินการจัดตั้ง หน่วยงานเฉพาะกิจต่างๆ ที่เป็นภารกิจหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  ขณะนี้มีงานเฉพาะกิจต้องด าเนินการ 2 งาน ได้แก่ งานการจัดตั้งโรงเรียน สุรนารีวิวั ฒน์ 
และงานศูนย์เครือข่าย สมศ. โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้ 

- งานการจัด ั้งโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน์ มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดตั้งโรงเรียน จัดท าเอกสารประกอบการขออนุญาตการจัดตั้งโรงเรียน  ร่างระเบียบปฏิบัติ และ
ด าเนินงานต่างๆของโรงเรียน  จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน  จัดประชุมคณะกรรมการ 
ของโครงการจัดตั้งโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน์ชุดต่างๆ รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการบริหารเทคโนธานี ส่วนแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- งานศูนย์เครือข่าย สมศ. มีหน้าที่จัดประชุมกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. และ              
ส่งรายงานการประชุมให้ สมศ. ทราบ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและรายงานสรุปการ รับ-จ่ายเงิน
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ของศูนย์เครือข่าย สมศ. รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยเชื่อมโยงกับระบบ Automated QA ของ สมศ. 
และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับใช้ผลการประเมินในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน               
ของสถานศึกษา รวมถึงการติดตามในเชิงลึกเพ่ือการศึกษาเรื่องการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ของสถานศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ค าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ              
ให้ค าแนะน าแก่นักวิชาการ 

2. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร  
หลักการแล ลัก   งาน : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการระดมทรัพยากรและ
สรรพก าลังที่มีอยู่ ในมหาวิทยาลัยมาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือสร้างมหาวิทยาลัยให้ เป็นองค์กร                   
แห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บัณฑิตมีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือการ
พัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย 
(USR: University Social Responsibility) โดยถ่ายทอดผ่านสื่อการเรียนรู้ แบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

ขอบเข ความรับผิด อบ : ดังนี้ 
(1) หน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร : ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่รองรับการจัดกิจกรรม

ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าเยี่ยมชม  ดังนี้ 
- อุทยานผีเสื้อเฉลิมพร เกียร ิ : เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึก           

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างสรรค์ทัศนคติทีถูกต้องดีงามในการพัฒนาประเทศ           
ที่ ให้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แก่ให้ เยาวชน และประชาชน  รวมทั้ งเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ                       
ของผู้ เข้าเยี่ยมชมทั่วไป มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิวัฒนาการและ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแมลง                
พร้อมตัวอย่างแห้งของแมลงนานาชนิด  มีนิทรรศการที่มีชีวิตได้แก่การปลดปล่อยผีเสื้อสวยงามชนิดต่างๆ
ในโดมที่มีการจัดสวนที่สวยงาม มีการเพาะเลี้ยงผีเสื้อและแมลงศัตรูธรรมชาติบางชนิด เพ่ือจัดแสดงวงจร
ชีวิตจริงประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ของนักเรียน   

- อาคารกาญจนาภิเ ก :  เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆ ภายในอาคารมีนิทรรศการถาวร 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 จัดแสดงแนวคิด                
ในการทรงงาน หรือ “ห้องท างานของพ่อ”  โซนที่ 2 จัดแสดงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและ
บริหารจัดการน้ า เช่น การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ า โซนที่ 3 จัดแสดงแนวคิดในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
การใช้ ชี วิ ตอย่ างพอ เพี ยง  โซนที่  4  เป็ นจุ ดส าคัญ ที่ น า เสนอความยิ่ ง ใหญ่ ของน้ าพ ระทั ย                             
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโซนที่ 5 เป็นจุดที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว โดยการถ่ายรูปและเขียนค าถวายพระพรขึ้นฉายเป็นวอลล์เปเปอร์ที่ผนังด้านข้าง 
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- ห้องไทยศึก านิทัศน์  : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของอีสาน  ภายในอาคาร                 
มีนิทรรศการ วัสดุทางวัฒนธรรม ที่ชาวบ้านอีสานยังคงผลิตและใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิต โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ เครื่องจักสานไม้ไผ่  ผ้าทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องปั้นดินเผา และอ่ืนๆ เช่น ของเล่นพ้ืนบ้าน เอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการย่อย
หมุนเวียนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการว่าวไทย นิทรรศการ บุญบั้งไฟ นิทรรศการผ้าไทย นิทรรศการ            
กับดับจักสาน และการจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ 

- พิพิธภั ฑ์เทคโนโลยีไทยโบรา  : เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีไทย             
สมัยโบราณ   โดยจัดแสดงอุปกรณ์ไว้อย่างหลากหลาย และมากมายนับพันชิ้น บนพ้ืนที่จัดแสดงประมาณ 
3,000 ตารางเมตร เช่น จรวด (บั่งไฟตะไล) กังหันลม ฟันเฟืองหลากหลายชนิด และดีตะบันไฟ  นอกจากนี้             
มีเกวียนจากภาคต่างๆ อุปกรณ์ท านาแบบครบวงจร ระหัดวิดน้ าแบบต่างๆ เครื่องหีบอ้อย เครื่องจับสัตว์บก 
เครื่องประมง อุปกรณ์ผลิตผ้าครบวงจร เครื่องทอเสื่อ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือช่าง ตะเกียงโบราณ 
อาวุธ หม้อไหโบราณ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 

- สวนเก  รเฉลิมพร เกียร ิ 50 พรร า  : เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการท าเกษตร              
แบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีการผลิตพืชแบบอินทรีย์ 
ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเกษตรอินทรีย์ส าหรับ
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ส าหรับบ่มเพาะและท าการวิจัย                 
ด้านเกษตรอินทรีย์ของคณาจารย์และนักศึกษา เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัย ทั้งในระดับ             
เชิงลึกและเชิงกว้าง 

- โครงการ อพ.สธ.-มทส. แล โครงการพฤก ศาส ร์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ก าเนิดขึ้นจาก
การสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้เพ่ิมพ้ืนที่ภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นแหล่งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ เนื่องจาก           
เป็นพ้ืนที่ที่ยังคงสภาพป่า และก าลังฟ้ืนสภาพจากการเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกท าลายมาก่อน         
ที่มหาวิทยาลัยจะเข้ามาใช้ประโยชน์ เดิมผืนป่าแห่งนี้เคยเป็นป่าเต็งรังมาก่อน และมีพรรณไม้ที่ขึ้นเอง  
ตามธรรมชาติมากกว่า 400 ชนิด จึงได้มีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และได้มีการจัดตั้งเป็น
สวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือประเมินคุณค่าของทรัพยากรทางชีวภาพที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าพืชแต่ละชนิดอยู่ใน
สภาพใด เช่น พืชหายาก พืชใกล้สูญพันธ์ พืชก าลังถูกคุกคาม และพืชที่พบทั่วไป 

- เมืองจราจรจ าลอง : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสร้างขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัยบน พ้ืนที่ 7 ไร่ เพ่ือเป็น                
ศูนย์ฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย ตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               
โดยเน้นที่การฝึกปฏิบัติจริงบนเส้นทางจราจรจ าลอง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นฐาน การเรียนรู้ 
6 ฐาน ได้แก่ มีการจัดอบรมปฐมนิเทศเบื้องต้น การให้ความรู้เรื่องกฎจราจร การให้ความรู้ป้ายจราจรและ
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เครื่องหมายจราจร การให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจร การให้ความรู้การเลือกใช้รถ และให้ทดลองขับขี่
จริง และส่วนที่ 2 เป็นเมืองจราจรจ าลองส าหรับทดสอบขับข่ี 

3. ส านักงานอุทยานวิทยาศาส ร์แล นวั กรรม  
หลักการแล ลัก   งาน : ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นศูนย์กลาง          

ทางวิชาการในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง พัฒนาและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก           
สร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้ค าปรึกษา สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความม่ันคง
และยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยี          
การผลิต ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงน าผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์               
ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้างการบริหารงานที่ท าหน้าที่ให้บริการตามภารกิจที่เก่ียวข้องด้านต่างๆ    

ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี้ 
(1) หน่วยอุทยานวิทยาศาส ร์ภู มิภาค   : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานกับ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ส านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมตามนโยบายการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้ 

- งานบ่มเพา วิสาหกิจแล นวั กรรม : ท าหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่สนใจ           
ในการประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ  โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย            
ของมหาวิทยาลัย  ในการยกระดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เพ่ือสร้างโอกาสให้เกิด
การก่อตั้งบริษัทใหม่ (Start – up company) จนสามารถเติบโตพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 
(Spin – off company/Graduate) 

- งานบริการทรัพย์สินทางปัญญา : ท าหน้าที่ให้บริการให้ค าปรึกษา ยื่นจดแจ้งทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก และผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์   

- งานบริการห้องปฏิบั ิการ : เป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยที่ได้มาตรฐาน
ในระดับสากล มีหน้าที่ให้การบริการห้องปฏิบัติการทดสอบด้านต่างๆ เช่น บริการทดสอบวัสดุ บริการ
ทดสอบทางการเกษตร บริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างทางด้านจุลชีววิทยา เคมี กายภาพ                 
การวิเคราะห์น้ า และให้บริการอุปกรณ์พ้ืนฐานทางห้องปฏิบัติการด้วย 

(2) หน่วยพัฒนาธุรกิจแล นวั กรรม : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือและ
ความต้องการระหว่างภาคอุตสาหกรรม กับมหาวิทยาลัย หรือระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ 
ภายใต้ความร่วมมือในมิติต่างๆ ทั้งความร่วมมือด้านการวิจัย การปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี             
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย โดยท าการ
เสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากในและต่างประเทศ โดยมีรูปแบบการให้บริการหลายรูปแบบ เช่น 
บริการจัดคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี และบริการเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น 
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(3) หน่วยวิจัยแล พัฒนา : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือด้านการท าวิจัย 
การให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคและโรงงานต้นแบบ โดยเน้นอุตสาหกรรมเกษตร ในการทดลองผลิต 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้แก่
ภาคเอกชนเพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ รวมทั้งการยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี กับผู้ใช้เทคโนโลยี การจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ด้านการวิจัยและพัฒนาเข้าไปให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในโรงงาน 

4. ส านักงานบริการวิ าการแล โครงการพิเศ    
หลักการแล ลัก   งาน : เป็นส านักงานที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการ

แก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือตอบสนอง                 
ต่อความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการท าหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ              
ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม  

ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 7 หน่วย ดังนี้ 
(1) หน่วยบริการวิ าการสู่ ุม น  : เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ งานคลินิกเทคโนโลยี มทส.  

(ซึ่งเป็นเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) งาน 32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส.               
งานให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี เป็นต้น  ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การให้บริการค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ การเผยแพร่ข้อมูล            
ด้านเทคโนโลยี ฯลฯ 

(2) หน่วยปร สานงานบริการที่ปรึก าไทย  : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงาน               
ความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย รวบรวมประวัติและผลงานคณาจารย์ที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
ประสานการจัดท าข้อเสนอเพ่ือเข้ารับเป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการของภาครัฐ  เช่น กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น   

(3) หน่วยบริการอบรมสัมมนา แปลแล ล่าม : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานและ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดฝึกอบรม/สัมมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ประสานความร่วมมือเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือน ามาใช้ใน                  
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรเอกชนต่างๆ ทุกระดับให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน              
โดยประสานและจั ดห าผู้ เชี่ ย วช าญ เฉพาะด้ านมาร่วม เป็ นที ม ถ่ ายทอดความรู้ ด้ านต่ างๆ                        
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบบริหารคุณภาพ ด้านภาษาต่างประเทศ  
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการจัดอบรมเพ่ือยกระดับ
ความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน และการจัดท าผลงานเพ่ือยกระดับวิทยฐานะให้กับบุคลากร                
ทางการศึกษา  
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(4) หน่วยบริการค่ายเยาว น : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาเยาวชน
ให้มีความรู้และความเข้าใจในวิชาการทุกแขนงและมีพัฒนาการในการศึกษาหาความรู้ตามศักยภาพและ
สามารถปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากทุกเขตพ้ืนที่ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่  

(5) หน่วยบริการอาคารแล สถานที่ : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานให้บริการอาคาร
สุรพัฒน์ 1 และอาคารสุรพัฒน์ 2 รวมถึงบริเวณโดยรอบ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยอาคารสุรพัฒน์ 1 ให้บริการ 2 ลักษณะ คือ บริการให้เช่าสถานที่เ พ่ือจัดตั้งส านักงาน และบริการห้อง
เพ่ือจัดประชุม และอบรมสัมมนา ส่วนอาคารสุรพัฒน์ 2  ให้บริการเพ่ือใช้จัดประชุม อบรมและสัมมนา
เช่นกัน นอกจากนี้ยังให้บริการอาคารและสถานที่บริเวณโดยรอบจัดงานกิจกรรมพิธีการต่างๆ เช่น    
แสดงนิทรรศการผลงานด้านวิชาการ ทางการเกษตร ทางอุตสาหกรรม ทางธุรกิจ ตลอดจนการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เก่ียวข้อง 

(6) หน่วยปร สานงานโครงการพิเศ  : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุน
ส่งเสริมการด าเนินโครงการพิเศษต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการห้องเรียนวิทยาศาส ร์ : เป็นโครงการที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน และ          
การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็น
หลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และท า
หน้าที่ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในการใช้สถานที่และคณาจารย์มาร่วมเป็นอาจารย์
ผู้สอน รวมทั้งประสานความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาหลักๆ  

- ศูนย์วิจัยมันส าป หลังแล ผลิ ภั ฑ์ : เป็นศูนย์กลางการท าวิจัย พัฒนา ทดสอบและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันส าปะหลัง และผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังอย่างครบวงจร ตั้งแต่    
การเพ่ิมผลผลิต การปลูก การจัดการ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป มันส าปะหลังเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
และมีการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันส าปะหลัง โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเพ่ิม
ผลผลิตมันส าปะหลัง ท าให้เกษตรกรชาวไร่มีความรู้ มีทางเลือก มีรายได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน
สนับสนุนให้ผลงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังออกสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นที่ปรึกษาโครงการ
ความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง  

(7) หน่วยบริการสารสนเทศแล ปร  าสัมพันธ์ : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
งานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่างๆ ภายในเทคโนธานี เช่น จัดการฐานข้อมูล บริการออกแบบ        
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของเทคโนธานีและเผยแพร่ข่าวสารขององค์กรให้พนักงาน
ได้รับทราบ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมการด าเนินการกิจกรรมของหน่วยงาน  นอกจากนี้                        
ยังให้บริการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอกด้วย  
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ส่วนที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1. องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

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

แผนภูมิที่ 3 : องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการ/คณะท างานตา่งๆ 

ๆ 

ส่วนส่งเสริม

วิชาการ 

  

หน่วยงานอืน่ ๆ 
 

คณะกรรมการประจ า

ศูนย์/สถาบนั 
 

คณะกรรมการประจ า

ส านักวิชา/สาขาวิชา 

สภาวิชาการ 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี 

 เทคโนธานี ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน จึงมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพเพ่ือท าหน้าที่พัฒนาตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพ ส าหรับใช้
เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพในมิติต่างๆ          
โดยประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 9 ตัวบ่งชี้  สมศ. จ านวน 3 ตัวบ่งชี้  มทส. จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ และ
ผนวกรวมตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้  ใน 7 องค์ประกอบ 

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

 2.2 มาตรการ 
       เพ่ือการประกันคุณภาพของเทคโนธานีด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                   
จึงได้ก าหนดมาตรการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

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

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

3. คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธาน ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี 
ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
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 ผู้อ านวยการเทคโนธานี     ประธานคณะท างาน  
 รองผู้อ านวยการเทคโนธานี    รองประธานคณะท างาน 

หัวหน้าส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร    คณะท างาน 
หัวหน้าส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  คณะท างาน 
หัวหน้าส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ   คณะท างาน 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี      คณะท างาน 
นางสาวมณทิรา  วรรณกลาง     คณะท างาน 
นางฉวีวรรณ  นันท์ธนะวานิช    คณะท างาน 
นางสาวอรวรรณ  จรุงจิตอภินันท์    คณะท างาน 
นายไพรัตน์  ฤทธิ์ประเสริฐ    คณะท างานและเลขานุการ  
นางนภัทร สมวงศ์      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าหรือปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 

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

4. แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี 

กิจกรรม ช่วงเวลาตามแผน 
1. จัดท า (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2556 ธ.ค. 2556  
2. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี  ครั้งที่ 1/2557 เพ่ือ

พิจารณา (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงาน และทบทวน/ปรับปรุงตัวบ่งชี้  
ม.ค. 2557 

3. น าเสนอเพ่ือพิจารณา (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 1/2557 

ก.พ. 2557 

4. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี ประจ าปีการศึกษา 
2556 เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ก.พ. – พ.ค. 2557 

5. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ครั้งที่ 2/2557 เพ่ือ
พิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

พ.ค. 2557 

6. น าเสนอเพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อคณะกรรมการ 
บริหารเทคโนธานี  

 พ.ค. 2557 

7. ส่งคู่มือฯ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์ ให้ฝ่ายวิชาการ           
เพ่ือจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)               
ก่อนล่วงหน้า พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล SAR  Online 

ก.ค. 2557 
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กิจกรรม ช่วงเวลาตามแผน 
8. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ครั้งที่ 3/2557 เพ่ือ

เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน 
มิ.ย. – ก.ค. 2557 

9. คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายในระดับหน่วยงาน และร่วมรับการตรวจประเมิน (คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (ระดับหน่วยงาน) ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)  

ก.ค. 2557 
 
 

10.ร่วมรับการตรวจประเมินภายในระดับสถาบัน (เฉพาะประธาน หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย) 

ส.ค. 2557 

11. หน่วยงานน าเสนอผลที่ ได้จากการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR)                
ต่อผู้บริหารโดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน (Forum QA) เพ่ือให้ผู้บริหาร
ได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย (สรุปความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ได้จากการประเมินตนเองของหน่วยงานจากการจัด Form สรุปผล 
QA เสนออธิการบดีเพ่ือสั่งการผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการต่อไป) 

ต.ค. 2557 
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ส่วนที่ 3 
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมิน 

 
 

 

เทคโนธานีได้ก าหนดตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ ของ สกอ. 9 ตัวบ่งชี้  สมศ. 3 ตัวบ่งชี้  
มทส. 5 ตัวบ่งชี้  และของเทคโนธานี 1 ตัวบ่งชี้  รวมทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้  ใน 7 องค์ประกอบ ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที ่3  

ตารางท่ี 1 : ข้อก าหนดการให้ข้อมูลที่เทคโนธานีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   สกอ. 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  สกอ. 

 
ตัวบ่งชี้ 5.2     กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ สมศ ที่ 9     ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก  
สมศ. 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.1     ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 1  
ภายในสถาบัน  

สมศ. 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่18.2     ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน  

สมศ. 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันและผู้บริหาร       

ทุกระดับของศูนย์/สถาบัน  
สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

ก. การบริหารจัดการ  
สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  สกอ. 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  สกอ.  

1. องค์ประกอบคณุภาพและตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สกอ.  
ตัวบ่งชี้ 9.2 ระดบัความส าเร็จในการด าเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ   ทธ. 
องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
มทส. 
 

ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า  

มทส. 
 

ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า  

มทส. 
 

ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี  

มทส. 
 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก  
ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตาม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  
มทส.  

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

ตารางท่ี 2 : รายละเอียดองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพเทคโนธาน ี 

องค์ประกอบตัวบ่งชี ้ ชนิดของตัวบ่งชี ้ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ (1 ตัวบ่งชี้) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม กระบวนการ ปีการศึกษา 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคม 
กระบวนการ ปีการศึกษา 

สมศ.ที่ 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ผลผลิต ปีการศึกษา 

สมศ.ที่ 
18.1 

ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

ผลผลิต ปีการศึกษา 

สมศ.ที่ 
18.2 

ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

ผลผลิต 
 

ปีการศึกษา 
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องค์ประกอบตัวบ่งชี ้ ชนิดของตัวบ่งชี ้ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งชี้) 
7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์/

สถาบัน และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/
สถาบัน 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  กระบวนการ ปีการศึกษา 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
กระบวนการ ปีการศึกษา 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการ ปีการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 

8.1 การเงินและงบประมาณ กระบวนการ ปีงบประมาณ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้)  

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

9.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ 

กระบวนการ ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบ่งชี้) 
11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า  

ปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา 

11.3 รอ้ยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจ า 

ผลผลิต ปีการศึกษา 

11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  

ผลผลิต ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก (1 ตัวบ่งชี้) 
12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ

การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน 

ผลผลิต ปีงบประมาณ 
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ตารางที่ 3 : จ านวนองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพเทคโนธานี  

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวนตัวบ่งชี ้

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
หรือผลลัพธ์ 

รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผน
ด าเนินการ   

- 
1 

(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  สกอ.) - 
1 

(สกอ.) 

5. การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม  

 
- 

2 
 (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1/5.2 สกอ.) 

3 
  (ตัวบ่งชี้ 9/18.1./18.2 สมศ) 

5 
(สกอ. 2) 
(สมศ. 3) 

7. การบริหารและการ
จัดการ  

  
- 

4 
(ตัวบ่งชี้ที่ 7.1/7.2/          

7.3/7.4  สกอ.) 
- 

4 
(สกอ.) 

8. การเงินและงบประมาณ    
 - 

1 
(ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  สกอ.) - 

1 
(สกอ.) 

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  - 

2 
(ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 สกอ./9.2 ทธ.) -  

2 
(สกอ. 1) 
 (ทธ. 1) 

11. การปรับแปลง  
     ถ่ายทอด และพัฒนา  
     เทคโนโลยี   

1 
(ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 มทส.) 

1 
(ตัวบ่งชี้ที่ 11.1  มทส.) 

2 
(ตัวบ่งชี้ที่ 11.3/11.4 มทส.) 

4 
(มทส.) 

12. การบริหารจัดการตาม 
     ภารกิจหลัก      

- - 1 
(ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มทส.) 

1 
(มทส.) 

  
รวม 

(7 องค์ประกอบ 
18 ตัวบ่งชี้) 

1 
มทส. (1) 

10 
มทส. (1) 
สกอ. (9) 

เทคโนธานี (1) 

7 
มทส. (3) 
สมศ. (3) 

 

18 
สกอ. (9) 
สมศ. (3) 
มทส. (5) 
ทธ. (1) 
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 2.1 ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัว

บ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ 
ได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ
ก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ตัวอย่างเช่น 
 

ตัวอย่างที่ 1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51   
 

คะแนนที่ได้ = 5
100 

75.51
            =   3.78   

 
ตัวอย่างท่ี 2  ก าหนดร้อยละ 85  เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ  34.62  
 

 คะแนนที่ได้ = 5
85

34.62
          =   2.04  

    

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

 คะแนนที่ได้  = 5
200,000 

152,500.35
   =  3.81 

ตัวอย่างท่ี 4  ก าหนดร้อยละ 90  เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08  
 

 คะแนนที่ได้  =         5
90

92.08
  =   5    

               
 
 
 

2. การก าหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
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หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน  สรุปได้ดังนี้     
                                                                             

1) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 
จะได้คะแนน 5 

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

         
     

    ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
        การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง          
โดยการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
                            72.364 เป็น    72.36 
                                  3.975 เป็น 3.98 
 

  2.2 การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่
ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน 
ดังนี้  

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

 
 

  2.3 การค านวณผลการประเมิน 
1) รายองค์ประกอบ  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวนตัว

บ่งชี้ทั้งหมดในองค์ประกอบนั้น จะเป็นคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 
2) ภาพรวม  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้

ทั้งหมดของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 
 
 
 
 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ได้จากการด าเนนิการ                                 x  5 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ  
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

 
 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
  หน่วยงานมีพันธกิจหลัก คือ พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การบริการ              
ทางวิชาการแก่สังคม  และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการด าเนินพันธกิจหลัก  
หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงาน
ด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
ดังนั้น หน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน กลยุทธ์และแผนด าเนินงาน   
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว
จะต้องค านึงถึงหลักการมหาวิทยาลัย กรอบแผนมหาวิทยาลัยระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองสังคม          
ในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑมาตรฐาน  :  
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

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

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

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 

ตัวบงชีท้ี ่1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน   
 

3. ค าอธิบาย เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน 
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6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย              
เพ่ือพิจารณา 

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

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และ
คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

 
แหล่งข้อมูล  : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (หน่วยบริหารส านักงาน) 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
 

 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

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

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ          

การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ                 

การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ ข้อ 2 
และข้อ 3 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 ข้อ 

แหล่งข้อมูล  : ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ และส านักงาน 

    อุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

               
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1  : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม   
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
 ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการ  
และเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ 
และความพร้อมตามจุดเน้นของหน่วยงาน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ           
ทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการ             
ทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน  หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน 

หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

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

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 ข้อ 

แหล่งข้อมูล  : ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ และส านักงาน 

อุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

               

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

  



- ร่าง - 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง โครงการที่

หน่วยงานจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ  หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน/องค์กร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชน/องค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยคงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

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

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชน

หรือองค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้าง
ประโยชน์ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชนหรือองค์กร 

แหล่งข้อมูล  :     ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ  ส านักงานอุทยาน 

การเรียนรู้สิรินธร และส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

      

ตวับงชี้ท่ี สมศ. ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
                                หรือองค์กรภายนอก   



- ร่าง - 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
หน่วยงานเลือกด าเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ      

การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  สิ่งเสพติด   
ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสินติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน า       
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น 

ทั้งนี้  ประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคม ที่ เป็นสถาบันเลือกด าเนินการ ต้องผ่านการเห็นชอบ         
จากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

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

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

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน          

มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน       
ที่หน่วยงานได้ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

จากการด าเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

แหล่งข้อมูล  : ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ  

ตัวบงชี ้สมศ. ที่ 18     :  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 

ตัวบงชี ้สมศ. ที่ 18.1  :  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
         ในประเด็นท่ี 1  ภายในสถาบัน   



- ร่าง - 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
หน่วยงานเลือกด าเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ   

การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  สิ่งเสพติด    
ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสินติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน า  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น 

ทั้งนี้  ประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคม ที่ เป็นสถาบันเลือกด าเนินการ ต้องผ่านการเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

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

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

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน                 

มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน                   
ที่หน่วยงานได้ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

จากการด าเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

แหล่งข้อมูล  : ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

ตัวบงชีส้มศ. ที ่18.2     :      ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
                                         ในประเด็นท่ี 2  ภายนอกสถาบัน  



- ร่าง - 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 
 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
 ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ คณะกรรมการการบริหาร
หน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับหน่วยงานนั้นๆ หาก คณะกรรมการการบริหารหน่วยงานและผู้บริหาร             
มีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี                 
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล 
ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัย          

ทีก่ าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดล่วงหน้า 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อ านาจในการ 
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหาร           

น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ :   หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ตัวบงชี้ที ่7.1 : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน  
  และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน   
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เกณฑ์การประเมนิ : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2  หรือ 3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 7 ข้อ 

แหล่งข้อมูล  : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (หน่วยบริหารส านักงาน) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

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

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน  กลยุทธ์

ของหน่วยงาน ครอบคลุมพันธกิจด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

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

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

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

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

แหล่งข้อมูล   :    ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  (หน่วยบริหารระบบคุณภาพ) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 : การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้   
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

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

หมายเหตุ : 

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

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
3. ระบบประมวลผลรายวัน 

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ  
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน  โดยครอบคลุม

การบริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ที่เหมาะสม และการบริหาร
จัดการ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

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

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

แหล่งข้อมูล : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (หน่วยบริหารระบบคุณภาพ) และส านักงาน 
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ   

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

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

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็น

คณะท างาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน 

ตัวอย่างเช่น 
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณ             

ของอาจารย์และบุคลากร 
 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและจัดล าดับความเสี่ ยงที่ ได้จาก             
การวิเคราะห์ในข้อ 2 

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

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  

ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4 :  ระบบบริหารความเส่ียง   
 

 



- ร่าง - 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

แหล่งข้อมูล    : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (หน่วยบริหารระบบคุณภาพ) 
 

หมายเหตุ :  

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในหน่วยงานในรอบปี           
การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้รับบริการ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงาน          
ในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบ
ที่ชัดเจนตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็น ศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
 1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของผู้รับบริการ บุคลากรภายใน
หน่วยงานทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่หน่วยงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของหน่วยงานในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 
 2. หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์ 
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็น
ข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 
  3. หน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานได้  
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอย่างรุนแรง 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  จะต้องมีแผนกลยุทธ์

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

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน การใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

หน่วยงานและบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย  อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ 

และกฎเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้ เงินให้ เป็นไปตามเป้ าหมาย  และน าข้อมูล             

จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ :   
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน  

ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน  สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้  ซึ่งจะเป็น               
ความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้น     

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   
 

 



- ร่าง - 
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จึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น 
รายได้จากค่าลงทะเบียน งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของสถาบัน               
เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก สถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วย     
ในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผน 
กลยุทธ์ของสถาบัน 

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

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
  2  หรือ 3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 4  หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
  6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 7 ข้อ 

 
แหล่งข้อมูล  : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  (หน่วยการคลังและงบประมาณ) 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของหน่วยงานตามท่ีก าหนดไว้  ในพระราชบัญญัติ

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

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษา               
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน            
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

หมายเหตุ :  
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือ

สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ  มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

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

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

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

ศูนย์/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 



- ร่าง - 
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5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มี                
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ นักศึกษา และ

ผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน 

และมีกิจกรรมร่วมกัน 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น  และเผยแพร่                   

ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  หรือ 3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

แหล่งข้อมูล  :  ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  (หน่วยบริหารระบบคุณภาพ) 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2542  เทคโนธานีได้เริ่มด าเนินการโครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 

9002 : 1994 โดยมีวัตถุประสงค์ตามข้อก าหนดที่เน้นคุณภาพ “การให้บริการ” ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง                
ที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จทางธุรกิจ ก็คือ "คุณภาพ" ของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นระดับของคุณลักษณะ
เฉพาะที่แฝงอยู่ในสินค้า หรือบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หรือเกินความคาดหวัง
ของลูกค้าเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า   

การน าระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO มาใช้ในการบริหารเทคโนธานีนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น กระบวนการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO จึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
สิ่งส าคัญในการรักษาระบบคุณภาพไว้ได้อย่างต่อเนื่องจะต้องสร้างจิตส านึกให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม          
ในการรับผิดชอบและธ ารงรักษาไว้ร่วมกัน 

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี  โดยผู้บริหารสูงสุด            

ของเทคโนธานี 
2. มีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR : Quality Management  Representative) ระบบคุณภาพของ

เทคโนธานี เพื่อท าให้มั่นใจว่ายังคงรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื่อง 
3. มีการวางแผนการด าเนินงานประจ าปี  เพ่ือรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี               

อย่างต่อเนื่อง 
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO (QMRC : Quality Management  Representative 

Committee) ของเทคโนธานี  
5. มีการจัดท าเอกสารทุกระดับตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ครบถ้วน  เช่น คู่มือคุณภาพ 

ขั้นตอนการด าเนินการ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุน
ต่างๆ และมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control)    

6. มีการจัดอบรมทบทวนข้อก าหนดระบบคุณภาพ ISO ให้พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
7. มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพ่ือตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal Quality Audit) ระบบคุณภาพ

มาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี  
8. มีการตรวจติดตาม เพ่ือรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถึง รอบ             

การตรวจ โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ให้การรับรอง (CB : Certify Body) 

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

มีการด าเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

แหล่งข้อมูล  : ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  (หน่วยบริหารระบบคุณภาพ) 

ตัวบงชี้ท่ี 9.2 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ  



- ร่าง - 
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องค์ประกอบที่ 11  การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
 

 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และ

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

เทคโนโลยี เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือ           
การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง
และบูรณาการระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีกับภารกิจอ่ืนๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

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

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ     
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ               
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

แหล่งข้อมูล     :  ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และส านักงาน 
    บริการวิชาการและโครงการพิเศษ (หน่วยบริการวิชาการสูชุ่มชน) 

ตัวบงชี้ท่ี 11.1 :      มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา 
        เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
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    จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี                                   
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

X 100 

 
 
 
 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานตามภารกิจ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี                

ที่เหมาะสมประสบความส าเร็จ คือ จ านวนคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่เห็นความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วม                   
ในกิจกรรมด้านนี้ 
 

สูตรการค านวณ    

 

 
เกณฑ์การประเมนิ :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

อยู่ระหว่างร้อยละ  
1 - 9 

ร้อยละ 10 - 14  ร้อยละ 15 - 19  ร้อยละ 20 - 24 มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 25 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา      

ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การนับจ านวนอาจารย์ที่ มีส่วนร่วมใน
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีจะไม่นับซ้ า แม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการ 
และสามารถนับอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย ดังนั้น ตัวเปรียบเทียบจึงเป็นจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

แหล่งข้อมูล  : ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และส านักงาน 
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ (หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน) 

  

 

ตัวบงชี้ท่ี 11.2 : ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีส่วนร่วมในการปรับแปลง 
  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า  
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      กิจกรรมหรือโครงการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

            จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
 

X 100 

 
 
 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศกึษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี สะท้อนประสิทธิผล
การให้บริการ ที่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตอุตสาหกรรมและ
การบริการ และสะท้อนประสิทธิภาพการให้บริการของคณาจารย์  
 

สูตรการค านวณ    

 
หมายเหตุ :  การนับจ านวนกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี              

ที่ให้นับเฉพาะโครงการ หรือในกรณีที่โครงการได้ระบุกิจกรรมไว้ชัดเจนให้นับกิจกรรม
แทนโครงการได้ แต่ทั้งนี้ทุกกิจกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา กลุ่มเข้า
รับบริการและผลการประเมินกิจกรรม สามารถนับซ้ าได้ ถ้าเป็นโครงการหรือกิจกรรม       
ที่ด าเนินการกับกลุ่มคนที่แตกต่างกัน 

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

ร้อยละ 10-19 
ร้อยละ 20-29 ร้อยละ 30-39 ร้อยละ 40-49 มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 50 
 

แหล่งข้อมูล  : ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และส านักงาน 
    บริการวิชาการและโครงการพิเศษ (หน่วยบริการวิชาการสูชุ่มชน) 

  

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 11.3 : ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด  
  และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า  
 
 
 
 
 
 



- ร่าง - 
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ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
 การบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งถือเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยตามหลักการสากลของการอุดมศึกษาการตอบสนองดังกล่าว             
จะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งประชาชน ผู้มารับบริการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เทคโนธานีเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ           
ในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจ              
ของผู้รับบริการงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากนั้นน าความคิดเห็นมาคิด
คะแนนเฉลี่ย 
 

สูตรการค านวณ   
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้น าผลการส ารวจความพึงพอใจเป็นรายโครงการ/กิจกรรม 
มาค านวณเป็นภาพรวม โดยใช้สมการดังนี้ 
 

       ความพึงพอใจ    =  








p

i

i

i

p

i

i

n

nx

1

1                 

   

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

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00 ข้ึนไป 

หมายเหตุ :   หากได้ต่ ากว่า 2.00 ได้คะแนน 0 
 

แหล่งข้อมูล    : ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และส านักงาน 
   บริการวิชาการและโครงการพิเศษ (หน่วยบริการวิชาการสูชุ่มชน) 

ตัวบงชี้ท่ี 11.4 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด 
  และพัฒนาเทคโนโลยี  
 
 
 
 
 
 



- ร่าง - 
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องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 
 

 
 
 
   

ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน

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

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 จ านวนร้อยละของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย เทียบกับตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งหมด 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 12.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ 
  ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงาน  



- ร่าง - 
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สูตรการค านวณ  :  
 จ านวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบตัิงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย  

X 100 จ านวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบตัิงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 

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

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
1. เอกสารการก าหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ในรอบ

ปีงบประมาณ  เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้  และผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน มีระบบและกลไกการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 

แหล่งข้อมูล   :    ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  (หน่วยการคลังและงบประมาณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต ่า 

ที หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ปีการศึกษา 2556 



 

ภาคผนวกที ่ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556      1/9  1/9   1/9     1  1/9 1 

1 

รายละเอียดตัวบ่งชี้ข้ันต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 
 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด่าเนินการ  (3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน              
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน              

 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  

           

ศสพ., สพค. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน QA 
สสว. เพื่อจัดท าภาพรวม
สถาบันและจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์              
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 17 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 

           

สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก ่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร

หลักสูตร 
             

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                 สกจ. ให้ข้อมูล 
ในระดับสถาบัน  
แก่งาน QA สสว.  
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 

 ที่เกี่ยวขอ้ง  

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ           ( 

รายงาน 
ข้อมูลเฉพาะ 

สพค.) 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
สกจ. สพค.  
เท่านั้น) 

    สพค.,สกจ. ให้ข้อมูล 
ในระดับสถาบัน  
แก่งาน QA สสว. เพือ่
จัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

- สถานพัฒนาคณาจารย ์ให้เปลีย่นชื่อตวับ่งชี้เป็น “ระบบการพัฒนาคณาจารย”์            

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

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 



 

ภาคผนวกที ่ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556      2/9  2/9   2/9     2  2/9 2 

2 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

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

สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
          ( 

ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
สอส. เทา่นัน้) 

 
 

 ศบก.,ศบส., ศค., ศควท., 
สกน., สอส., ศูนย์ปฏิบัต ิ
การทางการแพทย์ฯ ให้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง 
ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

หมายเหตุ (สกอ.) : กรณีของการประเมินระดับส านักวิชา หากประเมิน 
การประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่ก าหนด
ในระดับสถาบันให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับ
สถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน 

-  ศูนย์ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม 
 การเรียนรู้” (ยกเว้น ศบส. ให้ใช้ชื่อตัวบ่งชี้เดิม)   
-  ส่วนกิจการนักศึกษา ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การจัดสภาพแวดล้อมและ 
 การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา”  
-  ส่วนอาคารสถานที่ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การจัดสภาพแวดล้อมและ 
 การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณาจารย์ บุคลากร  
 และนักศึกษา”  

           

ตัวบ่งช้ีที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน            

 
สพค. ให้ข้อมูลผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน
แก่งาน QA สสว.เพื่อจัดส่ง
ให้ส านักวิชา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

             

ตัวบ่งช้ีที ่2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรม
จริยธรรมทีจ่ัดให้กับนักศึกษา 

          ( 
ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้) 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหต ุ
ผลการเรยีนของนักศึกษาต่อรุ่น 

             
 
ศบก. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก ่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 ก. ระดับปริญญาตรี             

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  
(ยกเว้น สวพ.,  

สวพย.) 

          
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีทีส่ าเรจ็
การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 

           
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา             

 ก. ระดับปริญญาตรี             

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  
(ยกเว้น 
สวพย.) 

          
 

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

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

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

อาชีพอิสระใน 1 ปี 
           

 
สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก ่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

           

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

(ยกเว้น สวพ.,  
สวพย.) 

          

 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

(ยกเว้น สวพ.,  
สวพย.) 

          

 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย์             สกจ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก ่งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา (2 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้) 

 ฝ่ายกิจการนักศกึษา, 
สมาคม มทส., ศสพ. ให้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง 
ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้) 

 ฝ่ายกิจการนักศกึษา  
ให้ข้อมูลในระดับสถาบัน 
แก่งาน QA สสว. เพือ่จัด 
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
           

 
 
   สบวพ. ใหข้้อมูลใน

ระดับสถาบัน 
 แก่ งาน QA สสว.  

เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน             
ที่เกี่ยวขอ้ง  

ตัวบ่งช้ีที ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

           

 
 

ตัวบ่งช้ีที ่4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

           
 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

           
 

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

 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 
           ( 

รายงานข้อมูล

เฉพาะ ฟาร์มฯ) 

เทคโนธานี ให้ขอ้มูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 

           ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
ฟาร์มฯ เท่านั้น) 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

             

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสรา้งความเข็มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

             

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

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 18 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในด้านต่าง ๆ 

             

 18.1  ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

             

 18.2  ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

             

 องค์ประกอบท่ี 6 การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           
( 

ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้) 

 ฝ่ายกิจการนักศกึษาให ้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก ่
งาน QA  สสว. เพื่อจัดส่ง 
ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
สกน. เท่านั้น) 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและ
วัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
สกน. เท่านั้น 

และ  
รายงาน 

เฉพาะ สอส.) 

 สกน., สอส. สโมสร
เทคโนโลยีสุรนารี   
ให้ข้อมูลแก่งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

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

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหาร

ทุกระดับของสถาบัน 
           

 

  

-  ระดับส่านักวิชา ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “ภาวะผู้น่าของคณะกรรมการ
 ประจ่าส่านักวิชาและผู้บริหารทุกระดับของส่านักวิชา” 
-  ระดับศูนย์/สถาบัน ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “ภาวะผู้น่าของ
 คณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/
 สถาบัน” 
- ระดับส่านักงานอธิการบดี ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “ภาวะผู้น่าของ
 ผู้บริหารหน่วยงาน” 

            

ตัวบ่งช้ีที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้              

-  ทุกหน่วยงาน ใหเ้ปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งค์กร
 แห่งการเรียนรู้” 

            

ตัวบ่งช้ีที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ  

             

 ก. การบริหารจัดการ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           

 

 สถานส่งเสริมและพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ให้ขอ้มูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 ข. การเรียนการสอน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           ( 
รายงาน 
เฉพาะ 
ฟาร์มฯ 
เท่านั้น) 

ศบก./ ศบส./ ศนท. ให้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่ 
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ค. การวิจัย 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           ( 
รายงาน 
เฉพาะ 
ฟาร์มฯ 
เท่านั้น) 

สบวพ. ให้ขอ้มูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

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

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

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

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
          ( 

ก าหนด 
เป็นตัวบ่งชี้

เฉพาะ 
สกบ.เท่านั้น) 

 สกบ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ีที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
            ฝ่ายบริหารให้ข้อมูล 

ในระดับสถาบันแก ่ 
งาน QA สสว. เพือ่จัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ  
รวมบริการ ประสานภารกิจ 

            ฝ่ายบริหารใหข้้อมูล  
ในระดับสถาบันแก ่ 
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน ------------------------------------------------เป็นการประเมินในระดับสถาบัน  ส านักวชิาไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้---------------------------- ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  
ให้ข้อมูล ในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว.  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

            ฝ่ายวิชาการประสานขอ
ข้อมูลผลการประเมิน 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนด 

เป็นตัวบ่งชี้ที่
เฉพาะ สกบ.

เท่านั้น) 

 ฝ่ายบริหาร, ฝา่ยวางแผน, 
สกบ., ส่วนบริหาร
สินทรัพย์ ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
(ส่วนบริหารสินทรัพย์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกบัแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน) 

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

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

             

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
รับรองโดยต้นสังกัด  
(ตัวบ่งชี้นี้จะไม่น่ามาคิดค่านวณ) 

             

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

ตัวบ่งช้ีที ่10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)           ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี ้
เฉพาะ  
สกน. 
เท่านั้น) 

 ฝ่ายกิจการนักศกึษา  
ให้ข้อมูลในระดับสถาบนั
แก่งาน QA สสว. เพือ่
จัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

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

           

 องค์ประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  (4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั 

            

 

 เทคโนธานี ให้ขอ้มูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน 
QA สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ตัวบ่งช้ีที ่11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการ

ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 

            

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่11.3 ร้อยละของกจิกรรมหรือโครงการการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่ออาจารย์ประจ า 

            

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี

            

 

 

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

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลกั 
                           (มหาวิทยาลัยก่าหนดให้องค์ประกอบท่ี 12 เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลกัในองค์ประกอบดังกล่าว) 

ตัวบ่งช้ีที ่12.1 
. 
. 
. 

 

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

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

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

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

           
 

 
 

 

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

 
 

หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยก าหนดใหห้น่วยงานสนับสนุนต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ที่เน้นผลผลิตด้วย 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1437/2556 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี 
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