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- ร่าง คานา
ด้ว ยมหาวิทยาลั ย ได้ป รับ ปรุงตัวบ่ งชี้การประกันคุณ ภาพภายในใหม่ตามตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สาหรับการประกันคุณ ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 และให้
ทุ กมหาวิท ยาลั ย ด าเนิ น การตามตั ว บ่ งชี้ ขั้ น ตาดั งกล่ าว และทางมหาวิท ยาลั ย ได้ ป ระกาศเป็ น นโยบาย
ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานท าการประกั น คุณ ภาพภายใน ระดั บ หน่ ว ยงาน และให้ ใช้ ตัว บ่ งชี้ต ามที มหาวิท ยาลั ย
ก าหนดให้ ต ามความเกี ยวข้ อ ง พร้ อ มทั้ ง หน่ ว ยงานสามารถเพิ มเติ ม องค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ อี ก
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เพือเป็นเครืองบ่งชี้คุณภาพของหน่วยงาน
เทคโนธานีจึงได้จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพือเป็ นกรอบแนวทางการพัฒ นาระบบคุณ ภาพของเทคโนธานี อันประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ
7 องค์ ประกอบ 18 ตั วบ่ งชี้ ที ครอบคลุ มทุ กภารกิ จของหน่ วยงาน ทั้ งนี้ ได้ ผ่ านการกลั นกรองจากคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี เมือวันที 31 มกราคม 2557 และได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี เมือวันที 12 กุมภาพันธ์ 2557 ทีผ่านมา
เทคโนธานี ห วั งเป็ น อย่ างยิงว่าคู่มือการประกันคุณ ภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นคู่มือสนับสนุน
ในการจั ดทารายงานการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของเทคโนธานี ปีการศึกษา 2556 ได้ ตามแนวทาง
ทีมหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ)
รักษาการแทนผู้อานวยการเทคโนธานี
ประธานคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี

`คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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ตัวบ่งชี้ขั้นต่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา 2556
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1437/2556 ลว. 29 พ.ย. 2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี
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แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของเทคโนธานี
1. ความเป็นมาของเทคโนธานี
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) รัฐบาลได้เน้นความสาคัญต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการปรับบทบาท
ให้ เอื้ออานวยต่อการสร้างความสั มพัน ธ์และร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชนภาครัฐบาลในการพัฒ นา
วิทยาการร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีในการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่ผ่านมามีปัญหาหลักที่สาคัญ 3 ประการ ที่ต้องการ
การปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่
1. การวิจัยและพัฒนาขาดเป้าหมายและทิศทางการวิจัย ขาดความต่อเนื่อง ทาให้ไม่สามารถ
พัฒ นาไปสู่กระบวนการผลิตในเชิงพาณิ ชย์ได้ ขาดงบประมาณสนับสนุน จากภาคเอกชน
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยังมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาน้อย
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสียเปรียบในสัญญาการนาเข้าเทคโนโลยี ขาดความสามารถ
ในการต่ อ รองและการคั ด เลื อ กเทคโนโลยี เพราะขาดข้ อ มู ล สารสนเทศขาดความรู้
และไม่สามารถพึ่งตนเองในการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ ทรัพยากรของประเภท
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
3. การขาดกาลังคนที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการผลิตกาลังคนผิดประเภท
ขาดประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติภาคสนามขาดความชานาญในการใช้
อุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและใช้กาลังคน
ไม่คุ้มค่า
ตลอดจนควรมีการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเฉพาะ เช่น ศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ
จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้วางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของประเทศ และแก้ ปั ญ หาดั งกล่ า วได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
โดยเตรียมการและวางแผนการจัดตั้ง เทคโนธานี (Technopolis) ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการตั้ง
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและ
อุ ต สาหกรรม โดยสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ว มมื อ กั บ ธุ รกิ จ อุ ต สาหกรรม ทั้ งภาครัฐ และเอกชน
อย่างใกล้ชิด
เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด าเนิ น ทรงเปิ ด เทคโนธานี (Technopolis)
ซึง่ ประกอบด้วยอาคารจานวน 9 หลัง พื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 600 ไร่
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง แผนการจัดตั้งเทคโนธานี เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในช่วงแรกก่อนที่จะ
พัฒ นาให้ เป็น อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ รัฐบาลได้กาหนดที่จะใช้บริเวณเทคโนธานี
เป็ น สถานที่ จั ด งานแสดงเกษตรและอุ ตสาหกรรมโลกในปี 2538 (world Tech’95 Thailand) ซึ่ งเป็ น
การแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับชาติ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็นทีร่ ู้จักอย่างกว้างขวาง
สภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารีในการประชุ มครั้งที่ 2/2539 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2539
มีมติอนุ มัติให้ ยกเลิ กศูนย์ บริการวิ ชาการกับยุบเลิ กส่วนงานเทคโนธานีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งเป็ น
ส่วนงานมีฐานะเทียบเท่าสานักวิชา ศูนย์ และสถาบันของมหาวิทยาลัย เรียกว่า “เทคโนธานี” เพื่อทาหน้าที่
เป็ น หน่ ว ยงานกลางของมหาวิ ท ยาลั ย ในการด าเนิ น ภารกิ จ ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม และ
ด้านการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียดตามข้อกาหนด มทส. ว่าด้วย
การจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2539
ปี พ.ศ. 2542 ได้ โอนย้ ายโครงการสหกิจศึ กษาและพั ฒ นาอาชีพ จากฝ่ ายวิช าการมาเป็ น
งานส่ ว นหนึ่ ง ของเทคโนธานี และปรั บ โครงสร้ า งจาก 5 ฝ่ าย เป็ น 3 ฝ่ า ย คื อ ฝ่ า ยบริห ารงานทั่ ว ไป
ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 เทคโนธานีได้รับ
การรับ รองระบบคุณ ภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. เป็ นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
ปี พ.ศ. 2547 เทคโนธานี ได้ รับการรั บรองการปรับระบบคุ ณภาพมาตรฐาน ISO 9002: 1994
เป็ น ISO 9001 : 2000 จากบริ ษั ท SGS (Thailand) Ltd. เป็ นครั้งที่ 2 เมื่ อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
จากบริษัท SGS (Thailand) จากัด
ปี พ.ศ. 2549 ได้ ป รั บ โครงสร้ างการบริห ารของเทคโนธานี เป็ น 3 ฝ่ าย 4 โครงการ คื อ
ฝ่ ายบริ หารงานทั่ วไป ฝ่ ายบริ การวิ ชาการ ฝ่ ายปรั บแปลงและถ่ ายทอดเทคโนโลยี โครงการอุ ทยานผี เสื้ อ
โครงการหน่ วยบ่ มเพาะวิ สาหกิ จ (SUT-UBI) โครงการพั ฒ นาเทคโนโลยี ของอุ ตสาหกรรมไทย (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 ได้ปรับ เพิ่มอีก 2 โครงการ คือโครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิ ตภัณฑ์ และโครงการ
หน่วยบริการงานแปลและล่าม
ปลายปี พ.ศ. 2552 ได้ เพิ่ มอี ก 1 โครงการ คื อ โครงการหน่ วยบริ การทางห้ องปฏิ บั ติ การ
โดยมีสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร F 1)
ต้นปี พ.ศ. 2553 ได้แต่งตั้งตาแหน่งหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี โดยได้มอบหมาย
ให้เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
เทคโนธานีได้รับการรับรองการต่ออายุระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO (Renew-certification) และการรักษา
ระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน (Surveillance) รวมถึ งการรั บ รองการปรั บ เปลี่ ย นยกระดั บ ระบบคุ ณ ภาพ
มาตรฐาน จาก ISO 9001 : 2000 เป็น ISO 9001 : 2008 จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. เป็นครั้งที่ 4
ต้น ปี พ.ศ. 2554 ได้ ป รั บ เพิ่ มอี ก 2 โครงการ คื อ โครงการห้ อ งเรียนวิท ยาศาสตร์ และ
โครงการเมืองจราจรจาลอง
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- ร่าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับเปลี่ ยนผู้อานวยการเทคโนธานี และมีการแต่งตั้ง
รักษาการแทนรองผู้อานวยการเทคโนธานี เพิ่มอีก 1 ตาแหน่ง และเดือนมี นาคม พ.ศ. 2555 มีการทดลอง
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งแบ่งโครงสร้างเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ มอุทยานการเรียนรู้สิ รินธร
(Sirindhorn Learning Park) กลุ่ ม อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ (Science Park Group) กลุ่ ม บริ ก ารวิ ช าการ
(Academic Service Group) กลุ่ มโครงการพิ เศษ (Special Project Group) และกลุ่ มสนั บ สนุ น
การบริหารงานกลาง (Central Administration Support Group) โดยยกเลิกตาแหน่งหั วหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการเทคโนธานี เป็นการภายใน และกาหนดให้ มี ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management
System) เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบภาระงานด้านระบบคุณภาพ 5 ระบบ ประกอบด้วย ระบบบริหารคุณภาพ
ISO ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการจัดการความรู้ ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบ
กิจกรรม 5ส ทั้งนี้ ให้งานระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR และสังกัดอยู่ในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับผู้อานวยการเทคโนธานี
เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการบริ ห ารงานเทคโนธานี จึ ง ขอระงั บ การขอ
การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO จากบริ ษั ท SGS (Thailand) Ltd. ในช่ ว งเวลาระหว่ างวั น ที่
15 มีนาคม 2555 – วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่
2/2555 เมื่ อ วัน ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี เล็ งเห็ น ความส าคั ญ
การดารงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐานไว้ จึงได้มีมติให้เทคโนธานีดาเนินการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO ต่อเนื่องไว้เหมือนเดิม ดังนั้น เทคโนธานีจึงได้ดาเนินการเตรียมกลับเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001 : 2008 โดยแต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนฝ่ า ยบริ ห าร QMR เพื่ อ ท าให้ มั่ น ใจว่ า มี ก ารด าเนิ น การตามขั้ น ตอน
ในการกลับเข้าสู่ระบบคุณภาพและดารงรัก ษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ไว้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า
จะได้รับการตรวจประเมินจากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการเทคโนธานีใหม่อีกครั้ง
และต่อจากนั้นได้มีการแต่งตั้งรองผู้อานวยการเทคโนธานี โดยผู้บริหารชุดใหม่ได้มีนโยบายปรับโครงสร้าง
บริหารงานเทคโนธานีใหม่ และยังคงให้ความสาคัญในการดาเนินการตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ISO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงเอกสารตามระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO ใหม่ให้สอดรับกับโครงสร้างปัจจุบัน ทาให้ต้องเลื่อนการตรวจประเมินจากบริษัท
SGS (Thailand) Ltd. ออกไป และคาดว่าจะได้รับการรับรองระบบคุณภาพประมาณปลายปี พ.ศ. 2557 นี้

2. บทบาทหน้าที่
เทคโนธานี เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการ
วิช าการ พัฒ นาปรับ แปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดาเนินงาน
ตามภารกิจในการบริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนโดยตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ

3.วิสัยทัศน์
นิคมวิจัยของภูมิภาค (Research Park for the Region)
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- ร่าง 4. พันธกิจ : เทคโนธานี มีภารกิจหลัก 4 ประการดังนี้
4.1 พัฒ นากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒ นา
ประเทศ เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.2 ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต
4.3 ปรับ แปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น
4.4 การพัฒนาเทคโนธานีให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์

5. แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี
แผนกลยุ ท ธ์ การพั ฒ นาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ประกอบด้ ว ย
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 เกือ้ กูล : มีเป้าประสงค์ดังนี้
1) เทคโนธานีเป็นอุทยานการเรียนรู้
2) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
3) สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ของครูและนักเรียน
5.5 เข้มแข็ง : มีเป้าประสงค์ดังนี้
1) การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพรวม
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ
4) การพัฒนาสถานที่ทางานให้น่าอยู่เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตบุคลากร
5.6 เพียบพร้อม : มีเป้าประสงค์ดังนี้
1) เทคโนธานีเป็นต้นแบบชุมชนวิจัยที่สมบูรณ์
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- ร่าง 6. แผนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 6 ด้าน
การที่ เทคโนธานี จะเป็ น “นิ คมวิจั ยของภู มิ ภาค” ตามวิสั ยทั ศน์ ได้ เทคโนธานี ต้ องสามารถเป็ น
“อุทยานวิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ “พัฒนา” และ “ประโยชน์ร่วม” เป็นตัวขับเคลื่อน)
เป็น “คลังสมองของภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ “จัดการความรู้” เป็นตัวขับเคลื่อน) และเป็น “แหล่งเรียนรู้
ของสังคม” (โดยใช้กลยุทธ์ “เกื้อกูล” เป็นตัวขับเคลื่อน) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 ประการนี้ จะเป็นไปได้เทคโนธานี
ต้องมี “ระบบบริ หารคุ ณภาพมาตรฐานสากล” (โดยใช้กลยุทธ์ “เข้มแข็ง” เป็ นตั วขับ เคลื่ อน) นอกจากนี้
ผลสัมฤทธิ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถทาให้เทคโนธานี “เป็นชุมชนวิจัยที่น่าอยู่ น่าทางาน”
(โดยใช้กลยุทธ์ “เพียบพร้อม” เป็นตัวขับเคลื่อน)

7. ผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์
7.1 เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ชั้นนาในระดับภูมิภาค
7.2 เป็นคลังสมองของภูมิภาค
7.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม
7.4 เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล
7.5 เป็นชุมชนวิจัยที่น่าอยู่ น่าทางาน

8. โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี
เทคโนธานี ดาเนินงานภายใต้กากับของ “คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ” ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากสานักวิชา และศู นย์ต่างๆ ทาหน้าที่วางแผนและกาหนด
นโยบายในภาพรวม กากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กาหนด
แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (เมษายน – พฤศจิกายน 2556)
โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556
อธิการบดี
ค กรรมการบริหารเทคโนธานี

ผู้อานวยการเทคโนธานี
ค

รองผู้อานวยการเทคโนธานี

กรรมการร บบบริหารคุ ภาพมา ร าน ISO

ผู้แทน ายบริหาร : QMR

ผู้ ่วยผู้อานวยการเทคโนธานี

หน. สานักงาน
ผู้อานวยการเทคโนธานี

หน. สานักงานการ
คลังแล งบปร มา

หน. สานักงานอุทยาน
การเรียนรู้สริ ินธร

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

หน. สานักงานอุทยาน
วิทยาศาส ร์แล นวั กรรม

หน. สานักงานบริการ
วิ าการแล โครงการพิเศ
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- ร่าง แผนภูมิที่ 2 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

เทคโนธานี

สานักงานผู้อานวยการ
เทคโนธานี

สานักงานอุทยาน
การเรียนรู้สิรินธร

หน่วยบริหารสานักงาน

หน่วยบริการอุทยาน
การเรียนรู้สิรินธร

สานักงานอุทยาน
วิทยาศาส ร์แล
นวั กรรม
หน่วยอุทยาน
วิทยาศาส ร์ภูมิภาค

หน่วยการคลังแล งบปร มา
หน่วยบริหารร บบคุ ภาพ

หน่วยพัฒนาธุรกิจแล
นวั กรรม
หน่วยวิจัยแล พัฒนา

สานักงานบริการวิ าการ
แล โครงการพิเศ

หน่วยบริการวิ าการสู่ ุม น
หน่วยปร สานงานบริการ
ที่ปรึก าไทย
หน่วยบริการอบรมสัมมนาแปล
แล ล่าม

หน่วยปร สานเฉพา กิจ
หน่วยบริการค่ายเยาว น
หน่วยบริการอาคารแล สถานที่

หน่วยปร สานงานโครงการ
พิเศ
หน่วยบริการสารสนเทศแล
ปร าสัมพันธ์

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง ตามแผนภูมิที่ 2 : โครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริ ห ารเทคโนธานี ซึ่ ง มี อ ธิ ก ารบดี เป็ น ประธาน คณะกรรมการระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO
มี ผู้ อ านวยการเทคโนธานี ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด และเป็ น ประธานคณะกรรมการ มี ร องผู้ อ านวยการเทคโนธานี
เป็นผู้ แทนฝ่ายบริหารระบบบริหารคุณ ภาพ และได้มี การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ อานวยการเทคโนธานี 3 ตาแหน่ง
ซึ่งเทคโนธานีได้แบ่งการบริหารงานตามโครงสร้างเป็น 4 สานักงาน ได้แก่ สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี
สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และสานักงานบริการวิชาการ
และโครงการพิเศษ โดยมีลักษณะงานและขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละสานักงานดังนี้

1. สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี
หลักการแล ลัก งาน : เป็นสานักงานกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการภายในเทคโนธานี
แทนผู้ บ ริ ห ารตามที่ ได้ รั บ มอบหมายด้ า นต่ า งๆ เช่ น ควบคุ ม การใช้ จ่ า ยงบประมาณและรวบรวมผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รายงานผลการดาเนินงานทางด้านการเงิน ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน
บริ ห ารจั ด การด้ า นบุ ค ลากร และประสานงานอ านวยความสะดวกให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถปฏิ บั ติ งานได้
อย่ างสะดวกและคล่ องตัว นอกจากนี้ ยั งเป็นศูนย์กลางประสานความร่ว มมือกับบุคลากรให้ มีส่ วนร่ว ม
ในกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 4 หน่วย ดังนี้
(1) หน่วยบริหารสานักงาน : ทาหน้าที่สนับสนุนการบริห ารงานของผู้บริห ารให้เกิดความ
คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานเลขานุการ และงานทรัพยากรมนุษย์
โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้
- งานสารบรร มี ห น้ า ที่ รั บ หนั ง สื อ ของผู้ บ ริ ห ารจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง จากบุ ค คล
หน่ วยงานภายในและหน่ วยงานภายนอก ควบคุมดูแลติดตามจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดทาหนังสื อ
ประกาศ คาสั่งของเทคโนธานี ของมหาวิทยาลัย พิจารณาคัดกรอง แยกหนังสือทั้งภายในและภายนอก
เพื่อน าเสนอผู้บ ริห ารหรือ สานั กงานที่รับมอบหมายหรือรับผิ ดชอบโดยไม่ต้องส่ งถึงผู้ บริห ารระดับ สู ง
ทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของการจัดทาหนังสือ การแจ้งเวียนข่าวสาร นโยบาย เรื่องต่างๆ
ที่ผู้บริหารสั่งการ และจัดบุคลากร มทส. คุมสอบของมหาวิทยาลัย
- งานเลขานุการ มีหน้าที่ดูแลผู้บริหารหลายด้านพร้อมๆ กัน ได้แก่ การทาหนังสือขออนุมัติ
ไปปฏิ บั ติ งานนอกพื้ น ที่ การด าเนิ น การเบิ ก จ่ายค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ การจั ด เตรีย มเอกสารต่ างๆ รวมถึ ง
การจัดทาร่าง และพิมพ์หนังสือให้ผู้บริหาร การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ พร้อมรับ -ส่งโทรสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประสานนัดหมาย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี จัดประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานระดับสานักงาน และจัดประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกับบุคคลภายนอก
- งานทรัพยากรมนุ ย์ มีหน้าที่รับสมัคร คัดเลือก และทาสัญญาจ้างพนักงาน จัดฝึกอบรม
และจัดสัมมนาประจาปีพนักงาน งานจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการ
อยู่ร่วมกันของพนักงานในองค์กร ตรวจสอบวันทางาน วันหยุด วันลา รวมรวมและสรุปการประเมินผล
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง การปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อประเมินความดีความชอบ ติดต่อหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน
ดาเนินการทางวินัย และจัดประชุมพนักงาน
(2) หน่วยการคลังแล งบปร มา : ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเบิกจ่ายเงิน ควบคุมค่าใช้จ่าย
ตามแผนงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างของเทคโนธานี โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้
- งานแผนงบปร มา มีหน้าที่จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีตามเกณฑ์ตัวชี้วัดผลงานที่
ได้ รั บ มอบหมายจากมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี รายงานผลงานตามแผนงานหลั ก /งานประจา/
โครงการ ติดตามประเมินผลงานทบทวนแผนปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลดาเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหาร และ
ตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ทบทวนปรับปรุง
งบประมาณระหว่างปี ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณและจัดทา
ทะเบียนคุมแยกประเภทรายการเงินงบประมาณ
- งานการเงินบัญ ี มีหน้าที่ รับเงินรายได้เทคโนธานี ออกหลักฐานใบเสร็จรับเงิน รายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน เบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย นาเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายนาส่งสรรพากร การคานวณและ
เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการประกันสังคม นาส่งเงินสมทบประกันสังคม
เบิกจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล จัดทาบันทึกรายการทางบัญชีในใบสาคัญต่างๆ จัดทางบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร สรุปค่าบริหารโครงการ แจ้งหนี้การใช้บริ การพื้นที่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 1 จัดทา
ทะเบี ย นคุ มลู กหนี้ แ ละเจ้ าหนี้ ทุ ก ประเภท การติ ดตามลู กหนี้ การให้ ข้ อมู ล การตรวจสอบงบการเงิน
ของหน่วยตรวจสอบภายในและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- งานพั ส ดุ มีห น้ าที่จั ด ซื้อ/จัดจ้าง วัส ดุอุป กรณ์ ครุภั ณ ฑ์ ตามกรอบวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ตามระเบี ยบวิสาหกิจ และดาเนินการตามระเบียบพัสดุ เบิกจ่ายวัสดุสานักงาน จัดเก็บดูแล
รักษาวัสดุสานักงาน จัดจาหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้ว จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน การควบคุมดูแลรักษา
ครุภัณฑ์
(3) หน่วยบริหารร บบคุ ภาพ : เป็นศูนย์รวมประสานความร่วมมือของบุคลากรให้มีส่ วน
ร่ ว มในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ตามนโยบายของเทคโนธานี และของมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ย
งานระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO งานระบบประกัน คุณ ภาพการศึ กษา งานระบบบริห ารความเสี่ ย ง
งานระบบการจัดการความรู้ และงานระบบดาเนินกิจกรรม 5ส โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้
- งานร บบคุ ภาพมา ร าน ISO มีห น้ าที่แ ทนผู้ บ ริห ารในการจัด ตั้งคณะกรรมการ
บริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เสนอรายชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพและ
ผู้ควบคุมเอกสาร กาหนดนโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ แต่งตั้งทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน
วางแผนการด าเนิ น กิ จ กรรมระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO เช่ น การจั ด อบรมบุ ค ลากรเพื่ อ ทบทวน
ข้อกาหนด และให้พนักงานตระหนักต่อระบบบริหารคุณภาพ กาหนดตารางตรวจประเมินคุณภาพภายใน
และกาหนดตารางตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก เพื่อขอการรับรองระบบคุณภาพ จัดประชุม
คณะกรรมการและคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
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- ร่าง - งานร บบปร กั น คุ ภาพการศึ ก า (IQA) มี ห น้ า ที่ จั ด ประชุ ม คณะท างานประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าเทคโนธานี วางแผนด าเนิ น กิ จ กรรมให้ ส อดรั บ กั บ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ของมหาวิทยาลัย ประสานกับหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในเทคโนธานีในการ
รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท าคู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง
ของหน่วยงานในแต่ละปีการศึกษา เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยและเสนอต่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
เตรียมการต้อนรับและรายงานผลการดาเนินงานเทคโนธานีต่อคณะกรรมการตรวจประเมินและเป็นผู้แทน
เข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย
- งานร บบบริห ารความเสี่ยง (RM) มีห น้าที่ จัดประชุมคณะท างานบริห ารความเสี่ ยง
ประจ าเทคโนธานี เพื่ อด าเนิ น การจั ด ท าแผนบริห ารความเสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายการบริห าร
ความเสี่ ย งของมหาวิท ยาลั ย รวบรวมรายงานแผนการปรับ ปรุงการควบคุ ม ภายในระดั บ หน่ ว ยงาน
เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย ประสานกับหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้ข้อมูลการดาเนินกิจกรรม การปรับปรุง
ควบคุมภายใน และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย
- งานร บบการจัด การความรู้ (KM) มีหน้าที่จัดประชุมคณะทางานการจัดการความรู้
ประจาเทคโนธานี วางแผนดาเนินกิจกรรมให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประสานกับ
หน่ ว ยงานหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย รวบรวมสรุ ป ผลการจั ด กิ จ กรรมการจั ด การความรู้ ถอดบทเรีย น
จั ด ท ารายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ เพื่ อ รายงานมหาวิ ท ยาลั ย ทราบ และเป็ น ผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว มประชุ ม
กับมหาวิทยาลัย
- งานร บบการด าเนิน กิจกรรม 5ส มีห น้าที่จัดประชุมคณะทางานดาเนินกิจกรรม 5ส
ประจ าเทคโนธานี วางแผนด าเนิ น กิ จ กรรมให้ ส อดรั บ กั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น
การรณรงค์ ให้ ท ากิ จ กรรม 5ส จั ด กิ จ กรรม Big Cleaning Day จั ด กิ จ กรรมตรวจประเมิ น เป็ น ต้ น
ประสานกั บ หน่ ว ยงานหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย รวบรวมสรุ ป ผลการจั ด กิ จ กรรม 5ส เพื่ อ รายงาน
มหาวิทยาลัยทราบ และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย
(4) หน่ ว ยปร สานเฉพา กิ จ : ท าหน้ า ที่ ป ระสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก
เพื่ อดาเนิ น การจัดตั้ง หน่ ว ยงานเฉพาะกิจต่างๆ ที่เป็นภารกิจหรือนโยบายของมหาวิทยาลั ยให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ ขณะนี้มีงานเฉพาะกิจต้องดาเนินการ 2 งาน ได้แก่ งานการจัดตั้งโรงเรียน สุรนารีวิวั ฒน์
และงานศูนย์เครือข่าย สมศ. โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้
- งานการจัด ั้งโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน์ มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จั ด ตั้ ง โรงเรี ย น จั ด ท าเอกสารประกอบการขออนุ ญ าตการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย น ร่ า งระเบี ย บปฏิ บั ติ และ
ดาเนินงานต่างๆของโรงเรียน จั ดทาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการ
ของโครงการจัดตั้งโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน์ ชุดต่างๆ รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการบริหารเทคโนธานี ส่วนแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานศูนย์เครือข่ าย สมศ. มีหน้าที่จัดประชุมกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. และ
ส่งรายงานการประชุมให้ สมศ. ทราบ จัดทารายงานผลการดาเนินงานและรายงานสรุปการ รับ-จ่ายเงิน
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- ร่าง ของศูน ย์เครือข่าย สมศ. รายงานสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา
ระดับ การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน อาชีว ศึกษา และอุดมศึ กษา เพื่ อพร้อมรับการประเมิน คุณ ภาพภายนอก
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โดยเชื่ อมโยงกับระบบ Automated QA ของ สมศ.
และส่ งเสริมสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึกษาทุกระดับ ใช้ผ ลการประเมิน ในการพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน
ของสถานศึกษา รวมถึงการติดตามในเชิงลึกเพื่อการศึกษาเรื่องการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ของสถานศึกษา ตลอดจนเป็ น แหล่ งเรียนรู้และให้ คาปรึกษาด้านการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาและ
ให้คาแนะนาแก่นักวิชาการ
2. สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
หลักการแล ลัก งาน : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการระดมทรัพยากรและ
สรรพก าลั ง ที่ มี อยู่ ในมหาวิ ท ยาลั ย มาใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด เพื่ อสร้ างมหาวิ ท ยาลั ยให้ เป็ นองค์ กร
แห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บัณฑิตมีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการ
พัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
(USR: University Social Responsibility) โดยถ่ายทอดผ่านสื่อการเรียนรู้ แบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ขอบเข ความรับผิด อบ : ดังนี้
(1) หน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร : ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่รองรับการจัดกิจกรรม
สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าเยี่ยมชม ดังนี้
- อุทยานผีเสื้อเฉลิมพร เกียร ิ : เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการปลู กฝังค่านิยมและจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างสรรค์ทัศนคติทีถูกต้องดีงามในการพัฒนาประเทศ
ที่ ใ ห้ แ นวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ แก่ ให้ เยาวชน และประชาชน รวมทั้ งเป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
ของผู้ เข้ าเยี่ ยมชมทั่ ว ไป มี ก ารจั ด นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการและ ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ แมลง
พร้อมตัวอย่างแห้งของแมลงนานาชนิด มีนิทรรศการที่มีชีวิตได้แก่การปลดปล่อยผีเสื้อสวยงามชนิดต่างๆ
ในโดมที่มีการจัดสวนที่สวยงาม มีการเพาะเลี้ยงผีเสื้อและแมลงศัตรูธรรมชาติบางชนิด เพื่อจัดแสดงวงจร
ชีวิตจริงประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ของนักเรียน
- อาคารกาญจนาภิเ ก : เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่ หั ว ในด้านต่างๆ ภายในอาคารมีนิทรรศการถาวร 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 จัดแสดงแนวคิ ด
ในการทรงงาน หรือ “ห้องทางานของพ่อ” โซนที่ 2 จัดแสดงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและ
บริหารจัดการน้า เช่น การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้า โซนที่ 3 จัดแสดงแนวคิดในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
การใช้ ชี วิ ต อย่ า งพ อเพี ยง โซน ที่ 4 เป็ น จุ ด ส าคั ญ ที่ น าเสนอความยิ่ ง ใหญ่ ของน้ าพ ระทั ย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโซนที่ 5 เป็นจุดที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยการถ่ายรูปและเขียนคาถวายพระพรขึ้นฉายเป็นวอลล์เปเปอร์ที่ผนังด้านข้าง
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- ร่าง - ห้ อ งไทยศึ ก านิ ทั ศ น์ : เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างวั ฒ นธรรมของอี ส าน ภายในอาคาร
มีนิทรรศการ วัสดุทางวัฒนธรรม ที่ชาวบ้านอีสานยังคงผลิตและใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิต โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ เครื่องจักสานไม้ไผ่ ผ้าทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องปั้นดินเผา และอื่นๆ เช่น ของเล่นพื้นบ้าน เอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการย่อย
หมุนเวียนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการว่าวไทย นิทรรศการ บุญบั้งไฟ นิทรรศการผ้าไทย นิทรรศการ
กับดับจักสาน และการจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ
- พิ พิ ธ ภั ฑ์ เทคโนโลยีไทยโบรา : เป็น แหล่ งเรียนรู้เกี่ ยวกั บอุ ปกรณ์ เทคโนโลยีไทย
สมัยโบราณ โดยจัดแสดงอุปกรณ์ไว้อย่างหลากหลาย และมากมายนับพันชิ้น บนพื้นที่จัดแสดงประมาณ
3,000 ตารางเมตร เช่น จรวด (บั่งไฟตะไล) กังหันลม ฟันเฟืองหลากหลายชนิด และดีตะบันไฟ นอกจากนี้
มีเกวียนจากภาคต่างๆ อุปกรณ์ทานาแบบครบวงจร ระหัดวิดน้าแบบต่างๆ เครื่องหีบอ้อย เครื่องจับสัตว์บก
เครื่องประมง อุปกรณ์ผลิตผ้าครบวงจร เครื่องทอเสื่อ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือช่าง ตะเกียงโบราณ
อาวุธ หม้อไหโบราณ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
- สวนเก รเฉลิ ม พร เกี ย ร ิ 50 พรร า : เป็ น แหล่ งเรีย นรู้เกี่ ย วกั บ การท าเกษตร
แบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีการผลิตพื ชแบบอินทรีย์
ภายใต้วัตถุป ระสงค์เพื่อให้ เป็ น สถานที่ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเกษตรอินทรีย์ส าหรับ
เกษตรกร นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและผู้ ส นใจทั่ ว ไป อี ก ทั้ งยั งเป็ น พื้ น ที่ ส าหรั บ บ่ ม เพาะและท าการวิ จั ย
ด้านเกษตรอิน ทรีย์ของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้ เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัย ทั้งในระดับ
เชิงลึกและเชิงกว้าง
- โครงการ อพ.สธ.-มทส. แล โครงการพฤก ศาส ร์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่กาเนิดขึ้นจาก
การสนองพระราชดาริในโครงการอนุ รักษ์พั นธุกรรมพื ช อัน เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้เพิ่มพื้นที่ภายในบริเวณ
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารีเป็ น แหล่ งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ เนื่ องจาก
เป็นพื้นที่ที่ยังคงสภาพป่า และกาลังฟื้นสภาพจากการเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกทาลายมาก่อน
ที่มหาวิทยาลัยจะเข้ามาใช้ประโยชน์ เดิมผืนป่าแห่งนี้เคยเป็นป่าเต็งรังมาก่อน และมีพรรณไม้ที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติมากกว่า 400 ชนิด จึงได้มีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และได้มีการจัดตั้งเป็น
สวนพฤกษศาสตร์ เพื่อประเมินคุณค่าของทรัพยากรทางชีวภาพที่ส ามารถบ่งชี้ได้ว่าพืชแต่ละชนิดอยู่ใน
สภาพใด เช่น พืชหายาก พืชใกล้สูญพันธ์ พืชกาลังถูกคุกคาม และพืชที่พบทั่วไป
- เมือ งจราจรจ าลอง : เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ที่บ ริษั ท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากั ด
ร่ ว มมื อกั บ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จัด สร้างขึ้ น ในบริเวณมหาวิ ท ยาลั ย บนพื้ น ที่ 7 ไร่ เพื่ อ เป็ น
ศูนย์ฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย ตามแนวคิด “ถนนสี ขาว” ให้ กับเยาวชนและประชาชนในเขตภูมิภ าคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
โดยเน้นที่การฝึกปฏิบัติจริงบนเส้นทางจราจรจาลอง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นฐาน การเรียนรู้
6 ฐาน ได้แก่ มีการจัดอบรมปฐมนิเทศเบื้องต้น การให้ความรู้เรื่องกฎจราจร การให้ความรู้ป้ายจราจรและ
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- ร่าง เครื่องหมายจราจร การให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจร การให้ความรู้การเลือกใช้รถ และให้ทดลองขั บขี่
จริง และส่วนที่ 2 เป็นเมืองจราจรจาลองสาหรับทดสอบขับขี่
3. สานักงานอุทยานวิทยาศาส ร์แล นวั กรรม
หลักการแล ลัก งาน : สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นศูนย์กลาง
ทางวิชาการในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง พัฒนาและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
สร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้คาปรึกษา สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความมั่นคง
และยั่งยื น สนั บสนุ นส่ งเสริมการวิจัย และพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์สาหรับ ผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยี
การผลิ ต ให้ บ ริ ก ารวิ เคราะห์ ท ดสอบทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เชื่ อ มโยงน าผลงานวิ จั ย ออกสู่ เชิ งพาณิ ช ย์
ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้างการบริหารงานที่ทาหน้าที่ให้บริการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ
ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี้
(1) หน่ ว ยอุ ท ยานวิ ท ยาศาส ร์ ภู มิ ภ าค : เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ป ระสานงานกั บ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณสาหรับการดาเนิน
กิจกรรมตามนโยบายการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้
- งานบ่มเพา วิสาหกิจแล นวั กรรม : ทาหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่สนใจ
ในการประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เริ่มต้น ธุรกิจ โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ในการยกระดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสให้เกิด
การก่อตั้งบริษัทใหม่ (Start – up company) จนสามารถเติบโตพร้อมที่จะดาเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง
(Spin – off company/Graduate)
- งานบริการทรัพย์สินทางปัญญา : ทาหน้าที่ให้บริการให้คาปรึกษา ยื่นจดแจ้งทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก และผลักดันให้เกิดการนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- งานบริการห้องปฏิบั ิการ : เป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยที่ได้มาตรฐาน
ในระดับสากล มีหน้าที่ให้การบริการห้องปฏิบัติการทดสอบด้านต่างๆ เช่น บริการทดสอบวัสดุ บริการ
ทดสอบทางการเกษตร บริ ก ารวิ เคราะห์ แ ละทดสอบตั ว อย่ า งทางด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยา เคมี กายภาพ
การวิเคราะห์น้า และให้บริการอุปกรณ์พื้นฐานทางห้องปฏิบัติการด้วย
(2) หน่วยพัฒนาธุรกิจแล นวั กรรม : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานความร่วมมือและ
ความต้องการระหว่างภาคอุตสาหกรรม กับมหาวิทยาลัย หรือระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
ภายใต้ความร่วมมือในมิติต่างๆ ทั้ง ความร่วมมือด้านการวิจั ย การปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย โดยทาการ
เสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากในและต่างประเทศ โดยมีรูปแบบการให้บริการหลายรูปแบบ เช่น
บริการจัดคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี และบริการเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น
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- ร่าง (3) หน่วยวิจัยแล พัฒนา : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานความร่วมมือ ด้านการทาวิจัย
การให้ ค าปรึ ก ษาด้ านเทคนิ ค และโรงงานต้ น แบบ โดยเน้ น อุ ต สาหกรรมเกษตร ในการทดลองผลิ ต
ผลิตภัณ ฑ์ต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับการแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตรให้ แก่
ภาคเอกชนเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ รวมทั้งการยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี กับผู้ใช้เทคโนโลยี การจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ด้านการวิจัยและพัฒนาเข้าไปให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาในโรงงาน
4. สานักงานบริการวิ าการแล โครงการพิเศ
หลักการแล ลัก งาน : เป็นสานักงานที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการ
แก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ บริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คม ในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ ตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนและสั งคม รวมทั้ ง การท าหน้ า ที่ เ ชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ แ ละภารกิ จ ต่ างๆ
ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 7 หน่วย ดังนี้
(1) หน่วยบริการวิ าการสู่ ุม น : เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ งานคลินิกเทคโนโลยี มทส.
(ซึ่ งเป็ น เครื อ ข่ า ยของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ) งาน 32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส.
งานให้ คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี เป็ น ต้น ซึ่งท าหน้ าที่ ให้ คาปรึกษาและบริการข้อมูล ด้านเทคโนโลยี
ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ ชุมชน การให้ บ ริการคาปรึกษาและแก้ไขปัญ หาเฉพาะพื้นที่ การเผยแพร่ข้อมูล
ด้านเทคโนโลยี ฯลฯ
(2) หน่ ว ยปร สานงานบริ ก ารที่ ป รึ ก าไทย : เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ป ระสานงาน
ความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย รวบรวมประวัติและผลงานคณาจารย์ที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย
ประสานการจัดทาข้อเสนอเพื่อเข้ารับเป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการของภาครัฐ เช่น กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(3) หน่วยบริการอบรมสัมมนา แปลแล ล่าม : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานและ
สนั บ สนุ น ส่ งเสริ มการจั ด ฝึ กอบรม/สั ม มนาให้ กับ หน่ วยงานต่ างๆ ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย
ประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ น ามาใช้ ใน
การพั ฒ นาบุ คลากรในองค์ก รเอกชนต่ างๆ ทุ ก ระดับ ให้ มีศั ก ยภาพในการพั ฒ นาประเทศอย่ างยั่งยื น
โดยป ระสาน และจั ด ห าผู้ เ ชี่ ย วช าญ เฉพ าะด้ า น มาร่ ว มเป็ นที ม ถ่ า ยท อดความรู้ ด้ า น ต่ า งๆ
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบบริหารคุณภาพ ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการจัดอบรมเพื่อยกระดับ
ความรู้ ค วามเข้ า ใจการเรี ย นการสอน และการจั ด ท าผลงานเพื่ อ ยกระดั บ วิท ยฐานะให้ กั บ บุ ค ลากร
ทางการศึกษา
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- ร่าง (4) หน่วยบริการค่ายเยาว น : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่จัดอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาเยาวชน
ให้มีความรู้และความเข้าใจในวิชาการทุกแขนงและมีพัฒนาการในการศึกษาหาความรู้ตามศักยภาพและ
สามารถปรั บ ตั ว เพื่ อ อยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น นั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากทุกเขตพื้นที่ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่
(5) หน่วยบริการอาคารแล สถานที่ : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานให้บริการอาคาร
สุรพัฒน์ 1 และอาคารสุรพัฒน์ 2 รวมถึงบริเวณโดยรอบ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยอาคารสุรพัฒน์ 1 ให้บริการ 2 ลักษณะ คือ บริการให้เช่าสถานที่เ พื่อจัดตั้งสานักงาน และบริการห้อง
เพื่อจัดประชุม และอบรมสัมมนา ส่วนอาคารสุรพัฒน์ 2 ให้บริการเพื่อใช้จัดประชุม อบรมและสัมมนา
เช่น กัน นอกจากนี้ ยั งให้ บ ริ การอาคารและสถานที่ บ ริเวณโดยรอบจัด งานกิ จกรรมพิ ธีก ารต่ างๆ เช่ น
แสดงนิ ท รรศการผลงานด้านวิช าการ ทางการเกษตร ทางอุ ตสาหกรรม ทางธุรกิ จ ตลอดจนการจั ด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
(6) หน่ วยปร สานงานโครงการพิ เศ : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ประสานงานและสนั บสนุน
ส่งเสริมการดาเนินโครงการพิเศษต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2 โครงการ ดังนี้
- โครงการห้ องเรียนวิทยาศาส ร์ : เป็นโครงการที่ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอน และ
การจัดกิจกรรมพัฒ นาความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็น
หลักสูตรสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทา
หน้าที่ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในการใช้สถานที่และคณาจารย์มาร่วมเป็นอาจารย์
ผู้สอน รวมทั้งประสานความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาหลักๆ
- ศูนย์วิจัยมันสาป หลังแล ผลิ ภั ฑ์ : เป็นศูนย์กลางการทาวิจัย พัฒนา ทดสอบและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันสาปะหลัง และผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลังอย่างครบวงจร ตั้งแต่
การเพิ่มผลผลิต การปลูก การจัดการ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป มันสาปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
และมีการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันสาปะหลั ง โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตมันสาปะหลัง ทาให้เกษตรกรชาวไร่มีความรู้ มีทางเลือก มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน
สนับสนุนให้ผลงานวิจัย พัฒ นาผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลังออกสู่ เชิงพาณิชย์ และเป็นที่ปรึกษาโครงการ
ความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง
(7) หน่วยบริการสารสนเทศแล ปร าสัมพันธ์ : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
งานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่างๆ ภายในเทคโนธานี เช่น จัดการฐานข้อมูล บริการออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของเทคโนธานีและเผยแพร่ข่าวสารขององค์กรให้พนักงาน
ได้ รั บทราบ เป็ นต้ น ซึ่ งเป็ นการสนั บสนุ นหรื อส่ งเสริ มการด าเนิ นการกิ จกรรมของหน่ วยงาน นอกจากนี้
ยังให้บริการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอกด้วย
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- ร่าง -

ส่วนที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษา
1. องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนื่ อ งจากระบบการบริ ห ารจั ด การของมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ เหมื อ นของมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น คื อ
เป็นระบบบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนั้น โครงสร้างของการประกันคุณภาพการศึกษา
ถือว่า สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด และมีสภาวิชาการทาหน้าที่ดูแลด้านวิชาการ อาศัยโครงสร้าง
ปกติทั้งหมดทาหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจาสานักวิชา ศูนย์ สถาบัน และ
โครงการ ในการบริห ารจั ดการภายในระดั บรองลงมา โดยมีคณะกรรมการประกัน คุณ ภาพการศึ กษา
ซึ่ งท าหน้ า ที่ เสมื อ นเป็ น องค์ ก รกลางของมหาวิท ยาลั ย ประสานงานกั บ ทุ ก หน่ ว ยงานในองค์ ก รกลาง
ที่ ท าหน้ า ที่ เป็ น คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพนี้ จะให้ มี ฐ านะเป็ น คณะกรรมการประจ าของสภา
มหาวิท ยาลั ย แต่เนื่ องจากมีกรรมการสภาวิ ชาการเป็น ผู้กลั่ นกรองเสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการประกัน
คุณ ภาพการศึกษา โดยมอบหมายให้ ฝ่ ายวิช าการเป็ น ผู้ รับผิ ดชอบดู แลงานประกัน คุณ ภาพการศึก ษา
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ร ายละเอี ย ดการจั ด องค์ ก รและกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยดังนี้
แผนภูมิที่ 3 : องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

ส่วนส่งเสริม
วิชาการ

คณะกรรมการ/คณะทางานต่างๆ
ๆ

คณะกรรมการประจา
ศูนย์/สถาบัน

คณะกรรมการประจา
สานักวิชา/สาขาวิชา
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- ร่าง 2. การประกันคุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี
เทคโนธานี ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน จึงมีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพเพื่อทาหน้าที่พั ฒนาตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพ สาหรับใช้
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการก ากั บ ดู แ ล การตรวจสอบ การประเมิ น ผล และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพใน มิ ติ ต่ างๆ
โดยประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ. จานวน 9 ตัวบ่งชี้ สมศ. จานวน 3 ตัวบ่งชี้ มทส. จานวน 5 ตัวบ่งชี้ และ
ผนวกรวมตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี จานวน 1 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้ ใน 7 องค์ประกอบ
2.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบแนวทาง วิธีการ
และมาตรฐานการประกันคุณภาพที่กาหนด
2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้มีการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงาน การบริการ และการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่ อ ให้ ท ราบความก้ า วหน้ า ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพในด้ า นต่ า ง ๆ และให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล
ที่ช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนา และการปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
4. เพื่ อรายงานสถานภาพและพั ฒ นาการในด้านคุ ณ ภาพของหน่ วยงานต่ อมหาวิทยาลั ย
อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.2 มาตรการ
เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพของเทคโนธานี ด าเนิ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
จึงได้กาหนดมาตรการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานการประกันคุณภาพประจาเทคโนธานี เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ กาหนดกรอบแนวทาง และติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพ
ของเทคโนธานี
2. ศึกษาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ที่จะนามาใช้ในการประกันคุณภาพ
3. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพ
4. ดาเนินงานการประกันคุณภาพตามคู่มือประกันคุณภาพ
5. ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
6. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
7. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
8. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ในเรื่องประกันคุณภาพ

3. คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
ดังมีรายนามต่อไปนี้
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- ร่าง ผู้อานวยการเทคโนธานี
รองผู้อานวยการเทคโนธานี
หัวหน้าสานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
หัวหน้าสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
หัวหน้าสานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี
นางสาวมณทิรา วรรณกลาง
นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช
นางสาวอรวรรณ จรุงจิตอภินันท์
นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
นางนภัทร สมวงศ์

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

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

4. แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี ประจาปีการศึกษา ก.พ. – พ.ค. 2557
2556 เพือ่ จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประชุมคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ครั้งที่ 2/2557 เพื่อ
พ.ค. 2557
พิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
นาเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อคณะกรรมการ
พ.ค. 2557
บริหารเทคโนธานี
ส่งคู่มือฯ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบู รณ์ ให้ฝ่ ายวิชาการ
ก.ค. 2557
เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)
ก่อนล่วงหน้า พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง กิจกรรม
ช่วงเวลาตามแผน
8. ประชุมคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ครั้งที่ 3/2557 เพื่อ มิ.ย. – ก.ค. 2557
เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน
9. คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจ
ก.ค. 2557
ประเมินภายในระดับหน่วยงาน และร่วมรับการตรวจประเมิน (คณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน (ระดั บ หน่ ว ยงาน) ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
10.ร่วมรับ การตรวจประเมินภายในระดับสถาบัน (เฉพาะประธาน หรือผู้ได้รับ
ส.ค. 2557
มอบหมาย)
11. หน่ ว ยงานน าเสนอผลที่ ได้ จ ากการจั ด ท ารายงานประเมิ น ตนเอง (SAR)
ต.ค. 2557
ต่อผู้บริหารโดยมีท่ านอธิการบดีเป็นประธาน (Forum QA) เพื่อให้ผู้บริหาร
ได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นอันนาไปสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย (สรุปความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ได้จากการประเมินตนเองของหน่วยงานจากการจัด Form สรุปผล
QA เสนออธิการบดีเพื่อสั่งการผู้เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการต่อไป)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง -

ส่วนที่ 3
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
1. องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้
เทคโนธานี ได้กาหนดตัวบ่ งชี้ ตามแนวทางการพั ฒนาตัวบ่งชี้ ของ สกอ. 9 ตัวบ่ งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้
มทส. 5 ตัวบ่งชี้ และของเทคโนธานี 1 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้ ใน 7 องค์ประกอบ ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 1 : ข้อกาหนดการให้ข้อมูลที่เทคโนธานีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.1
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงาน

สกอ.
สกอ.


ตัวบ่งชี้ 5.2
ตัวบ่งชี้ สมศ ที่ 9

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบัน
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกสถาบัน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1
ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของศูนย์/สถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.2
การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ก. การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

สกอ.
สมศ.
สมศ.
สมศ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
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- ร่าง ตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงาน

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ 9.2
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ 11.1
มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 11.2
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ 11.3
ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ 11.4
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ 12.1
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

สกอ.
ทธ.
มทส.


มทส.


มทส.


มทส.


มทส.

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

ตารางที่ 2 : รายละเอียดองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้สาหรับการประกันคุณภาพเทคโนธานี
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้

ชนิดของตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ (1 ตัวบ่งชี้)
1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้)
5.1
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม กระบวนการ
5.2
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ กระบวนการ
ต่อสังคม
สมศ.ที่ 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผลผลิต
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
สมศ.ที่ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ผลผลิต
18.1 ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
สมศ.ที่ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ผลผลิต
18.2 ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
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- ร่าง ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้

ชนิดของตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งชี้)
7.1
ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาศูนย์/
กระบวนการ
สถาบัน และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/
สถาบัน
7.2
การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กระบวนการ
7.3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
กระบวนการ
ตัดสินใจ
7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง
กระบวนการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้)
8.1
การเงินและงบประมาณ
กระบวนการ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้)
9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กระบวนการ
ภายใน
9.2
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบ
กระบวนการ
บริหารจัดการคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบ่งชี้)
11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด
กระบวนการ
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย
11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการ
ปัจจัยนาเข้า
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา
11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง
ผลผลิต
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจา
11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง
ผลผลิต
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก (1 ตัวบ่งชี้)
12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
ผลผลิต
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีงบประมาณ
ปีการศึกษา
ปีงบประมาณ

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ปีงบประมาณ
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- ร่าง ตารางที่ 3 : จานวนองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพเทคโนธานี
องค์ประกอบคุณภาพ

1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์และแผน
ดาเนินการ
5. การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม
7. การบริหารและการ
จัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
11. การปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี
12. การบริหารจัดการตาม
ภารกิจหลัก
รวม
(7 องค์ประกอบ
18 ตัวบ่งชี้)

จานวนตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

1

-

(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สกอ.)

-

2

3

4
(ตัวบ่งชี้ที่ 7.1/7.2/
7.3/7.4 สกอ.)

1

(ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สกอ.)

2

1
(สกอ.)

-

1
(สกอ.)

-

(ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 สกอ./9.2 ทธ.)

-

1

1

2

(ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 มทส.)

(ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 มทส.)

(ตัวบ่งชี้ที่ 11.3/11.4 มทส.)

-

-

1
มทส. (1)

10
มทส. (1)
สกอ. (9)
เทคโนธานี (1)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

รวม

5
(สกอ. 2)
(สมศ. 3)
4
(สกอ.)

(ตัวบ่งชี้ที่ 5.1/5.2 สกอ.) (ตัวบ่งชี้ 9/18.1./18.2 สมศ)

-

ผลผลิต
หรือผลลัพธ์

1
(ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มทส.)

7
มทส. (3)
สมศ. (3)

2
(สกอ. 1)
(ทธ. 1)
4
(มทส.)
1
(มทส.)
18
สกอ. (9)
สมศ. (3)
มทส. (5)
ทธ. (1)
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- ร่าง 2. การกาหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
2.1 กาหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจานวนข้อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้กี่ข้อ
ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมิ นเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(ซึ่งอยู่ในรูป ร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็ น คะแนนทาโดยการเทียบบัญญั ติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ
กาหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1

กาหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51
คะแนนที่ได้

ตัวอย่างที่ 2

= 3.78

=

34.62  5
85

= 2.04

กาหนดค่าเฉลี่ยคือ จานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 200,000 บาท
เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน
คะแนนที่ได้

ตัวอย่างที่ 4

75.51 5
100

กาหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 34.62
คะแนนที่ได้

ตัวอย่างที่ 3

=

=

152,500.35 5 = 3.81
200,000

กาหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08
คะแนนที่ได้

=

92.08  5
90
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- ร่าง หลักการคานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้
1) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนน 5
จะได้คะแนน 5
2) ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนน 5 คานวณ
คะแนนที่ได้ดังนี้
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ที่ได้จากการดาเนินการ
x 5
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การค านวณค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า คะแนนให้ ใช้ ท ศนิ ย ม 2 ต าแหน่ ง
โดยการปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น
72.364
เป็น 72.36
3.975
เป็น 3.98
2.2 การกาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณี ที่ไม่
ดาเนินการใด ๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน
ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00
หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
2.3 การคานวณผลการประเมิน
1) รายองค์ประกอบ นาคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจานวนตัว
บ่งชี้ทั้งหมดในองค์ประกอบนั้น จะเป็นคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ
2) ภาพรวม นาคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจานวนตัวบ่งชี้
ทั้งหมดของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม
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- ร่าง 3. คาอธิบาย เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบงชีท้ ี่ 1.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการพัฒนาแผน

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
หน่ ว ยงานมี พั น ธกิ จ หลั ก คื อ พั ฒ นาก าลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การบริ ก าร
ทางวิชาการแก่สังคม และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการดาเนินพันธกิจหลัก
หน่วยงานจาเป็นต้องมีการกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน
ดาเนินการสอดคล้องกั บอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ดังนั้ น หน่วยงานต้องกาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒ นาแผน กลยุทธ์และแผนดาเนินงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในการพัฒ นาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์ หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว
จะต้องคานึ งถึงหลั กการมหาวิทยาลั ย กรอบแผนมหาวิทยาลั ย ระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการ
พัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และการเปลี่ ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้
เพื่ อให้ การดาเนิ น งานของหน่ วยงานเป็ นไปอย่างมีคุณ ภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองสังคม
ในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและพระราชบั ญ ญั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนสอดคล้ องกั บ จุ ดเน้ น
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2555 – 2564)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน
4. มีตัว บ่ งชี้ของแผนกลยุ ทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ล ะตัว บ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกภารกิจ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง 6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บ ริห ารหน่ ว ยงาน และคณะกรรมการติดตามการดาเนิน งานของมหาวิท ยาลั ย
เพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานและคณะกรรมการประจ าศู น ย์ / สถาบั น และคณะกรรมการติ ด ตาม
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน และ
คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

แหล่งข้อมูล

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

:

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (หน่วยบริหารสานักงาน)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1

:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจ หลักอย่างหนึ่งของหน่วยงาน จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างหน่วยงาน เพื่อเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจั ย และสามารถบู ร ณาการงานบริก ารทางวิช าการแก่ สั งคมกั บ การเรี ยนการสอนและการวิ จั ย
อย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการวิจัย
4. มี ก ารประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของการบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมกั บ
การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
5. มี ก ารน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมกั บ
การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ ข้อ 2
และข้อ 3
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

แหล่งข้อมูล

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

:

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ และสานักงาน
อุทยานการเรียนรู้สิรินธร
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการในลั ก ษณะห่ ว งโซ่ คุ ณ ภาพที่ ส นองความต้ อ งการ
และเป็ น ที่ พึ่ งของชุม ชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่ วยงานวิช าชี พ สั งคมได้อย่ างมี คุณ ภาพตามศักยภาพ
และความพร้อมตามจุ ดเน้ นของหน่ วยงาน พิ จารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้ บริการ
ทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้ บริการ
ทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการส ารวจความต้องการของชุม ชน หรือ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ หน่ ว ยงานวิช าชี พ
เพื่ อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิช าการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการน าผลการประเมิน ในข้อ 3 ไปพัฒ นาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้ บ ริการทาง
วิชาการ
5. มีการพัฒ นาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

แหล่งข้อมูล

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

:

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ และสานักงาน
อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 9 :
ชนิดของตัวบงชี้

:

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก
ผลผลิต
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
โครงการที่ มี ผลต่ อการพั ฒ นาและเสริ มสร้า งความเข้ มแข็งของชุม ชน หมายถึง โครงการที่
หน่ ว ยงานจั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รภายนอกและเมื่ อ ด าเนิ น การแล้ ว มี ผ ลก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้ านต่ างๆ หรือ ท าให้ ชุมชนหรือองค์ก ร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ชุมชน/องค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นาหรือสมาชิกของชุมชน
หรื อ องค์ ก รได้ เรี ย นรู้ แ ละด าเนิ น กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และพั ฒ นาตามอั ต ลั ก ษณ์ แ ละ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้าง
ประโยชน์ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชนหรือองค์กร
แหล่งข้อมูล

:

สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ สานักงานอุทยาน
การเรียนรู้สิรินธร และสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18 : ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18.1 : ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้
:
การเก็บรวบรวมข้อมูล :

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

คาอธิบายตัวบงชี้
:
หน่ วยงานเลือกดาเนิน การ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้ นาหรือแก้ปัญ หาสั งคมในด้านต่างๆ อาทิ
การส่ งเสริ มและสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ความรัก ชาติ บ ารุงศาสนาและเทิ ด ทู น
พระมหากษั ตริ ย์ สุ ขภาพ ค่ านิ ยม จิ ตสาธารณะ ความคิ ดสร้างสรรค์ ผู้ ด้ อยโอกาสและผู้ สู งอายุ สิ่ งเสพติ ด
ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสินติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น
ทั้ งนี้ ประเด็ น ที่ ชี้ น าหรื อแก้ ปั ญ หาสั งคม ที่ เป็ นสถาบั นเลื อกด าเนิ นการ ต้ องผ่ านการเห็ นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
-

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้ดาเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน
มีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งความสาเร็จของโครงการ
2. หลั กฐานที่แ สดงการเห็ น ชอบโครงการหรือกิจกรรมจากคณะกรรมการบริห ารหน่ว ยงาน
ที่หน่วยงานได้ดาเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
จากการดาเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
แหล่งข้อมูล

:

สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง ตัวบงชีส้ มศ. ที่ 18.2

ชนิดของตัวบงชี้

:

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

:

ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน

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

คาอธิบายตัวบงชี้
:
หน่ วยงานเลือกดาเนิน การ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้ นาหรือแก้ปัญ หาสั งคมในด้านต่างๆ อาทิ
การส่ งเสริ มและสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ความรัก ชาติ บ ารุงศาสนาและเทิ ด ทู น
พระมหากษั ตริ ย์ สุ ขภาพ ค่ านิ ยม จิ ตสาธารณะ ความคิ ดสร้างสรรค์ ผู้ ด้ อยโอกาสและผู้ สู งอายุ สิ่ งเสพติ ด
ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสินติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น
ทั้ งนี้ ประเด็ น ที่ ชี้ น าหรื อแก้ ปั ญ หาสั งคม ที่ เป็ นสถาบั นเลื อกด าเนิ นการ ต้ องผ่ านการเห็ นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนหรือสังคม
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
-

:
คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรื อกิ จกรรมที่ หน่ วยงานได้ ด าเนิ นงานที่ มี ประโยชน์ และสร้ างคุ ณ ค่ าต่ อหน่ วยงาน
มีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งความสาเร็จของโครงการ
2. หลั ก ฐานที่ แ สดงการเห็ น ชอบโครงการ/กิ จ กรรมจากคณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงาน
ที่หน่วยงานได้ดาเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
จากการดาเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
แหล่งข้อมูล

:

สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ ส าคั ญ ต่ อ การเจริญ ก้ าวหน้ าของหน่ ว ยงาน คื อ คณะกรรมการการบริห าร
หน่วยงานและผู้บ ริหารทุกระดับหน่วยงานนั้นๆ หาก คณะกรรมการการบริหารหน่วยงานและผู้บริหาร
มี วิ สั ย ทั ศ น์ เป็ น ผู้ น าที่ ดี มี ธ รรมาภิ บ าล รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม รั ก ความก้ า วหน้ า ดู แ ลบุ ค ลากรอย่ า งดี
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล
ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทาให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑมาตรฐาน
:
1. คณะกรรมการประจ าศู น ย์ /สถาบั น ปฏิ บั ติห น้ าที่ ตามระเบี ยบ หรือ ข้อ บั งคับ มหาวิท ยาลั ย
ทีก่ าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
4. ผู้บริห ารสนับสนุ นให้บุ คลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้ อานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. คณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน ประเมินผลการบริห ารงานของหน่วยงาน และผู้บริหาร
นาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ :

หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบ าลครบถ้ว นทั้ง 10 ประการ ตามนิ ยามศัพ ท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้ อง
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

แหล่งข้อมูล

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

:

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (หน่วยบริหารสานักงาน)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 7.2

:

การพัฒนาหน่วยงานสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้

ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล :
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)
คาอธิบายตัวบงชี้
:
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สั งคมแห่ งการเรีย นรู้ ซึ่ งต้องมีการจั ดการความรู้เพื่ อ มุ่ง สู่ ห น่ ว ยงานแห่ งการเรียนรู้ โดยมี การรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ใน หน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้
ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อั น จะส่ งผลให้ ห น่ วยงานมี ความสามารถในเชิ งแข่ งขั นสู งสุ ด กระบวนการในการบริ ห ารจั ด การความรู้
ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล
และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม การเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความรู้ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกั บแผน กลยุทธ์
ของหน่วยงาน ครอบคลุมพันธกิจ ด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพื่ อ ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต ามประเด็ น ความรู้ที่ ก าหนดในข้ อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่ บุ ค ลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุ คคลและแหล่ ง
เรีย นรู้ อื่น ๆ ที่ เป็ น แนวปฏิ บัติที่ ดีมาพั ฒ นาและจัดเก็บ อย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา ที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

:
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

แหล่งข้อมูล : สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (หน่วยบริหารระบบคุณภาพ)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 7.3
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนระดับหน่วยงาน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บ ริหาร
ทุ ก ระดั บ เพื่ อ การปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ ทุ ก ด้ านของบุ ค ลากร เพื่ อ การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น
การดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒ นาหน่วยงาน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวก
ในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
หมายเหตุ :
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการด้านสารสนเทศ โดยนาคอมพิวเตอร์ และ
ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการรับ -ส่ง การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล
การพิ มพ์ การสร้างรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ ทาให้ เกิดระบบการให้ บ ริการ การใช้เงิน และ
การดูแลข้อมูลด้วย
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบซึ่งรวบรวม และการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ ที่เป็นประโยชน์
เพื่อใช้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบสารสนเทศ มีหลายประเภท เช่น
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3. ระบบประมวลผลรายวัน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยครอบคลุม
การบริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ที่เหมาะสม และการบริหาร
จัดการ และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

แหล่งข้อมูล

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

:

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (หน่วยบริหารระบบคุณภาพ) และสานักงาน
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 7.4
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบบริหารความเสี่ยง

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยการบริ ห ารและควบคุ ม ปั จ จั ย กิ จกรรมและ
กระบวนการดาเนิ น งานที่อาจเป็ น มูล เหตุของความเสี ยหาย (ทั้ งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น
ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
ความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ
และควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด
เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบงานต่ า งๆ มี ค วามพร้ อ มใช้ งานมี ก ารปรับ ปรุ งระบบอย่ างต่ อ เนื่ อ งและทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็น
คณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน
ตัวอย่างเช่น
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
 ความเสี่ ย งด้ า นบุ ค ลากรและความเสี่ ย งด้ า นธรรมาภิ บ าล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
 อื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน
3. มี ก ารประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ จ าก
การวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

แหล่งข้อมูล

:

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (หน่วยบริหารระบบคุณภาพ)

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมิ นจะเท่ ากั บ 0 หากพบว่ าเกิ ดเหตุ การณ์ ร้ ายแรงขึ้ นภายในหน่ วยงานในรอบปี
การประเมิ น ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต และความปลอดภั ย ของผู้ รั บ บริ ก าร บุ ค ลากร หรื อ ต่ อ ชื่ อ เสี ย ง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงาน
ในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบ
ที่ชัดเจนตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็น ศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสีย ชีวิตและถูกทาร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของผู้รับบริการ บุคลากรภายใน
หน่วยงานทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่หน่วยงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของหน่วยงานในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
2. หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็น
ข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
3. หน่ วยงานขาดสภาพคล่ องในด้านการเงินจนทาให้ ไม่ส ามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานได้
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอย่างรุนแรง

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 55 – ก.ย. 56)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ให้สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้อื่นๆ ที่หน่วยงานได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานได้
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน การใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มี ง บประมาณประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารในแต่ ล ะพั น ธกิ จ และการพั ฒ นา
หน่วยงานและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกาหนด
7. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มี ก ารติ ด ตามผลการใช้ เงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย และน าข้ อ มู ล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงาน
ตามกลยุ ท ธ์แ ต่ล ะกลยุ ท ธ์และประเมิ น มูล ค่าของทรัพ ยากรออกมาเป็ น เงิน ทุ น ที่ ต้ อ งการใช้ ซึ่ งจะเป็ น
ความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่ สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้ นบังเกิดผลจากนั้น
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง จึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น
รายได้ จ ากค่ าลงทะเบี ย น งบประมาณแผ่ น ดิ น หรือ เงิน อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล เงิน ทุ น สะสมของสถาบั น
เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก สถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วย
ในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

แหล่งข้อมูล

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

:

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (หน่วยการคลังและงบประมาณ)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งหน่วยงานต้องสร้างระบบและกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวัดผล
สาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนมีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ดี
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษา
ที่ ต้ องด าเนิ นการอย่ างต่ อเนื่ อง โดยมี การสร้ างจิ ตส านึ กให้ เห็ นว่าเป็ นความรั บผิ ดชอบร่ วมกั นของทุ กคน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยงานสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
หมายเหตุ :
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ หรือ
สู่ความเป็ น เลิศตามเป้ าหมาย เป็ น ที่ย อมรับ ในวงวิช าการหรือวิช าชีพนั้ นๆ มีห ลั กฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และ
พัฒนาการของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มี ก ารก าห น ด น โย บ าย แ ล ะ ให้ ค ว าม ส าคั ญ เรื่ อ งก าร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน
โดยคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบันและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ คณะกรรมการประจา
ศูนย์/สถาบั น และมหาวิทยาลั ย ตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง 5. มี ก ารน าผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมาปรับ ปรุงการท างาน และส่ งผลให้ มี
การพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ นักศึกษา และ
ผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบั ติที่ดีห รืองานวิจัยด้านการประกันคุณ ภาพที่ห น่วยงานพัฒ นาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

แหล่งข้อมูล

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

:

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (หน่วยบริหารระบบคุณภาพ)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 9.2

:

ชนิดของตัวบงชี้
:
การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ
กระบวนการ
ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 55 – ก.ย. 56)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2542 เทคโนธานีได้เริ่มดาเนินการโครงการระบบคุณ ภาพมาตรฐาน ISO
9002 : 1994 โดยมีวัตถุประสงค์ตามข้อกาหนดที่เน้นคุณภาพ “การให้บริการ” ปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง
ที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จทางธุรกิจ ก็คือ "คุณภาพ" ของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นระดับของคุณลักษณะ
เฉพาะที่แฝงอยู่ในสินค้า หรือบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หรือเกินความคาดหวัง
ของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
การนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO มาใช้ในการบริหารเทคโนธานีนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้
ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจว่าการดาเนินงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปตามขั้น ตอนที่ถูกต้อง
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น กระบวนการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO จึงต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
สิ่งสาคัญในการรักษาระบบคุณภาพไว้ได้อย่างต่อเนื่องจะต้องสร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบและธารงรักษาไว้ร่วมกัน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มี ก ารก าหนดนโยบายคุ ณ ภาพ และเป้ า ประสงค์ ห ลั ก ของเทคโนธานี โดยผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด
ของเทคโนธานี
2. มีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR : Quality Management Representative) ระบบคุณภาพของ
เทคโนธานี เพื่อทาให้มั่นใจว่ายังคงรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื่อง
3. มี การวางแผนการด าเนิ น งานประจ าปี เพื่ อรั กษาระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี
อย่างต่อเนื่อง
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO (QMRC : Quality Management Representative
Committee) ของเทคโนธานี
5. มีการจัดทาเอกสารทุกระดับตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ครบถ้วน เช่น คู่มือคุณภาพ
ขั้นตอนการดาเนินการ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุน
ต่างๆ และมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control)
6. มีการจัดอบรมทบทวนข้อกาหนดระบบคุณภาพ ISO ให้พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. มีการแต่งตั้งผู้ ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal Quality Audit) ระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี
8. มีการตรวจติดตาม เพื่ อรับ รอง/รัก ษาระบบ/ต่ออายุการรับ รอง อย่างใดอย่ างหนึ่ งเมื่อถึ ง รอบ
การตรวจ โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ให้การรับรอง (CB : Certify Body)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

แหล่งข้อมูล

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

:

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (หน่วยบริหารระบบคุณภาพ)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง องค์ประกอบที่ 11
ตัวบงชี้ที่ 11.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

:

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

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

คาอธิบายตัวบงชี้
:
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้เทคโนธานีรับผิดชอบภารกิจนี้ ดังนั้น เทคโนธานีจึงได้
วางระบบและกลไกในการปรับ แปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม กาหนดเป้าหมาย
ในการปรับ แปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีให้ ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนดาเนินงาน
ในการปรั บ แปลง ถ่ ายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารติ ด ตาม ก ากั บ สนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

แหล่งข้อมูล

:
มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี
มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
มีการประเมินผลการดาเนินงาน
มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
มีการจั ดท าแผนการเชื่อมโยงและบู รณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพั ฒ นา
เทคโนโลยี เข้ า กั บ การเรี ย นการสอน การวิ จั ย หรื อ การบริ ก ารวิ ช าการ หรื อ
การทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง
และบูรณาการระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีกับภารกิจอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย
:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

:

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และสานักงาน
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ (หน่วยบริการวิชาการสูช่ ุมชน)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 11.2

ชนิดของตัวบงชี้

:

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา

:

ปัจจัยนาเข้า

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารด าเนิ น งานตามภารกิ จ ปรั บ แปลง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมประสบความสาเร็จ คือ จานวนคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่เห็นความสาคัญและเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมด้านนี้
สูตรการคานวณ
จานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
อยู่ระหว่างร้อยละ
1-9

X 100

:
คะแนน 2
ร้อยละ 10 - 14

คะแนน 3
ร้อยละ 15 - 19

คะแนน 4
ร้อยละ 20 - 24

คะแนน 5
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 25

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การนับจานวนอาจารย์ที่ มีส่วนร่วมใน
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีจะไม่นับซ้า แม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการ
และสามารถนับ อาจารย์ประจาที่ ลาศึกษาต่อได้ด้วย ดังนั้น ตัวเปรียบเทียบจึงเป็นจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
แหล่งข้อมูล

:

สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และสานักงาน
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ (หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 11.3 :
ชนิดของตัวบงชี้

:

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา
ผลผลิต
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี สะท้อนประสิทธิผล
การให้บริการ ที่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตอุตสาหกรรมและ
การบริการ และสะท้อนประสิทธิภาพการให้บริการของคณาจารย์
สูตรการคานวณ
กิจกรรมหรือโครงการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
X 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
หมายเหตุ :

การนั บ จ านวนกิ จ กรรมหรือโครงการการปรับ แปลง ถ่ ายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี
ที่ให้ นับเฉพาะโครงการ หรือในกรณีที่โครงการได้ระบุกิจกรรมไว้ชัดเจนให้นับกิจกรรม
แทนโครงการได้ แต่ทั้งนี้ทุกกิจกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา กลุ่มเข้า
รับบริการและผลการประเมินกิจกรรม สามารถนับซ้าได้ ถ้าเป็นโครงการหรือกิจกรรม
ที่ดาเนินการกับกลุ่มคนที่แตกต่างกัน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 10-19

แหล่งข้อมูล

:
คะแนน 2
ร้อยละ 20-29

:

คะแนน 3
ร้อยละ 30-39

คะแนน 4
ร้อยละ 40-49

คะแนน 5
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50

สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และสานักงาน
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ (หน่วยบริการวิชาการสูช่ ุมชน)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 11.4
ชนิดของตัวบงชี้

:

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
การบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งถือเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยตามหลักการสากลของการอุดมศึกษาการตอบสนองดังกล่าว
จะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งประชาชน ผู้มารับบริการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เทคโนธานีเก็บข้อมูล ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในการปรับ แปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยี ที่เหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ที่เหมาะสม จากนั้นนาความคิดเห็นมาคิด
คะแนนเฉลี่ย
สูตรการคานวณ
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้นาผลการสารวจความพึงพอใจเป็นรายโครงการ/กิจกรรม
มาคานวณเป็นภาพรวม โดยใช้สมการดังนี้
p

xn

ความพึงพอใจ =

i 1
p

n
i 1

=
=
=
=

xi

ni
i
p

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
2.00-2.49

i i

i

ค่าเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i (คะแนนเต็ม 5)
จานวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i
ลาดับที่ของกิจกรรม/โครงการ ตั้งแต่ 2 ถึง P
จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
:
คะแนน 2
2.50-2.99

หมายเหตุ :

หากได้ต่ากว่า 2.00 ได้คะแนน 0

แหล่งข้อมูล

:

คะแนน 3
3.00-3.49

คะแนน 4
3.50-3.99

คะแนน 5
4.00 ขึ้นไป

สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และสานักงาน
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ (หน่วยบริการวิชาการสูช่ ุมชน)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

46

- ร่าง องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตัวบงชี้ที่ 12.1

ชนิดของตัวบงชี้

:

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงาน

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 55 – ก.ย. 56)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงาน โดยประเด็นการประเมินผล มุ่งเน้นผลงานที่สะท้อน
บทบาทตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน จากการนาประเด็นกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 6 ประเด็นกลยุทธ์ ได้แก่
1) พัฒนา เป้าประสงค์เพื่อให้เทคโนธานีเป็นนิคมวิจัยที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาค สร้างผู้ประกอบการใหม่
และยกระดั บ เทคโนโลยี ให้ กับ SMEs 2) ประโยชน์ ร่ว ม เป้ าประสงค์เพื่ อ สร้างประโยชน์ จากทรัพ ย์สิ น
ทางปั ญ ญาร่ ว มกัน 3) จั ด การความรู้ เป้ าประสงค์ เพื่ อรู้ค วามต้ องการของชุ ม ชน ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ เกษตรกร ชุ มชน ประสานที่ ป รึก ษาให้ กับ หน่ ว ยงานต่างๆ และมีก ารบริการด้าน วทน. ที่ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของสั งคมในภู มิ ภ าค 4) เกื้ อ กู ล เป้ าประสงค์ เพื่ อ ให้ เทคโนธานี เป็ น อุ ท ยานการเรีย นรู้
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ของครูและนักเรียน 5) เข้มแข็ง
เป้ าประสงค์เพื่อมีการบริห ารจั ดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการพั ฒ นาระบบบริหารคุณ ภาพรวม
มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ และมีการพัฒนาสถานที่ทางานให้น่าอยู่เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชี วิ ต บุ ค ลากร และ 6) เพี ย บพร้ อ ม เป้ า ประสงค์ เพื่ อ ให้ เทคโนธานี เป็ น ต้ น แบบชุ ม ชนวิ จั ย ที่ ส มบู ร ณ์
ซึ่งการดาเนิน การตามแผนกลยุทธ์ ดังกล่ าวต้องอาศัยการดาเนินการตามพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่
1) พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) ให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพของบุ คคล ชุมชนและท้องถิ่นให้ มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่ อเพิ่ มผลผลิต 3) ปรับ แปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ ภ าคการผลิ ตมีขีดความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น และ 4) การพัฒ นาเทคโนธานีให้ เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์
ที่สมบูรณ์
เกณฑ์มาตรฐาน
:
จ านวนร้ อ ยละของตั ว บ่ งชี้ ของแผนปฏิ บั ติ งานตามยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาหน่ ว ยงานประจ าปี
งบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย เทียบกับตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาหน่วยงาน
ทั้งหมด

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

47

- ร่าง สูตรการคานวณ

:
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 50 - 59

X 100

:
คะแนน 2
ร้อยละ 60 - 69

คะแนน 3
ร้อยละ 70 – 79

คะแนน 4
ร้อยละ 80 – 89

คะแนน 5
ร้อยละ 90 – 100

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เอกสารการก าหนดรายการตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาหน่ ว ยงาน ในรอบ
ปีงบประมาณ เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ และผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น
2. เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ าหน่ ว ยงาน มี ระบบและกลไกการติ ด ตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน
แหล่งข้อมูล : สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (หน่วยการคลังและงบประมาณ)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่า
ทีหน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา 2556

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
นานาชาติ
นวั
ต
กรรมฯ
บรรณสารฯ
เครื
อ
่
งมื
อ
ฯ
บริการฯ
คอมฯ
สหกิจฯ วิจัยฯ

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


ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์


16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

1

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน















เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง





หมายเหตุ


ศสพ., สพค. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน QA
สสว. เพื่อจัดทาภาพรวม
สถาบันและจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง




สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง





(
รายงาน
ข้อมูลเฉพาะ
สพค.)



(
กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกจ. สพค.
เท่านั้น)

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
- สถานพัฒนาคณาจารย์ ให้เปลีย่ นชื่อตัวบ่งชี้เป็น “ระบบการพัฒนาคณาจารย์”

สกจ. ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สพค.,สกจ. ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว. เพือ่
จัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

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

ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556

1

1/9

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

หมายเหตุ (สกอ.) : กรณีของการประเมินระดับสานักวิชา หากประเมิน
การประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่กาหนด
ในระดับสถาบันให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับ
สถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน
- ศูนย์ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้” (ยกเว้น ศบส. ให้ใช้ชื่อตัวบ่งชี้เดิม)
- ส่วนกิจการนักศึกษา ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา”
- ส่วนอาคารสถานที่ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา”

ส่านักวิชา



2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน



ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมทีจ่ ัดให้กับนักศึกษา



ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุ
ผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีทสี่ าเร็จ
การศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ









เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง

(

กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สอส. เท่านัน้ )

หมายเหตุ

ศบก.,ศบส., ศค., ศควท.,
สกน., สอส., ศูนย์ปฏิบัติ
การทางการแพทย์ฯ ให้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

สพค. ให้ข้อมูลผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน
แก่งาน QA สสว.เพื่อจัดส่ง
ให้สานักวิชา

(



กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้ )



(ยกเว้น สวพ.,
สวพย.)







(ยกเว้น
สวพย.)




ศบก. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง



 หมายถึง ตัวบ่งชีข้ องหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome
ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 บั ณ ฑิ ตปริ ญ ญาตรี ที่ ได้ งานท าหรื อประกอบ

อาชีพอิสระใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ยกเว้น สวพ.,

สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

สวพย.)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ยกเว้น สวพ.,
สวพย.)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์


สกจ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

3
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ คาปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร

(



กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้ )

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

หมายเหตุ





(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

(

กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้ )

ฝ่ายกิจการนักศึกษา,
สมาคม มทส., ศสพ. ให้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ให้ข้อมูลในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว. เพือ่ จัด
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

4

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพั ฒนางานวิ จั ยหรื องาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนั บสนุ นงานวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์ ต่ อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ
























สบวพ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบัน
แก่ งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง



(
รายงานข้อมูล
เฉพาะ ฟาร์มฯ)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)



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



หมายเหตุ







เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง





เทคโนธานี ให้ขอ้ มูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

(
กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
ฟาร์มฯ เท่านั้น)





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

ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในด้านต่าง ๆ
18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน









องค์ประกอบที่ 6 การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม









5













(



ฝ่ายกิจการนักศึกษาให้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

(
กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านั้น)

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม



กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้ )

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรม



(



ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านั้น
และ 
รายงาน
เฉพาะ สอส.)

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

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

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

ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหาร
ทุกระดับของสถาบัน

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง















































































หมายเหตุ

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

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

- ทุกหน่วยงาน ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การพัฒนาหน่วยงานสูอ่ งค์กร
แห่งการเรียนรู้”
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการ
ตัดสินใจ
ก. การบริหารจัดการ
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ข. การเรียนการสอน



สถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ให้ขอ้ มูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ศบก./ ศบส./ ศนท. ให้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(
รายงาน
เฉพาะ
ฟาร์มฯ
เท่านั้น)
ค. การวิจัย


(
สบวพ. ให้ขอ้ มูลในระดับ
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
รายงาน สถาบันแก่งาน QA สสว.
เฉพาะ เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ฟาร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น)
 หมายถึง ตัวบ่งชีข้ องหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ง. การเงิน

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ



เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง

(



(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

สกบ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กาหนด
เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ
สกบ.เท่านั้น)

















































(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ
รวมบริการ ประสานภารกิจ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน

------------------------------------------------เป็นการประเมินในระดับสถาบัน สานักวิชาไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้----------------------------

7
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ







(
กาหนด
เป็นตัวบ่งชี้ที่
เฉพาะ สกบ.
เท่านั้น)

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพือ่ จัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ฝ่ายบริหารให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ให้ข้อมูล ในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว.
ฝ่ายวิชาการประสานขอ
ข้อมูลผลการประเมิน
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายวางแผน,
สกบ., ส่วนบริหาร
สินทรัพย์ ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(ส่วนบริหารสินทรัพย์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน)

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

ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ



การศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

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

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)

มีความรู้ เจตคติทดี่ ี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

8

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













เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง





หมายเหตุ



(

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ให้ข้อมูลในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว. เพือ่
จัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้
เฉพาะ
สกน.
เท่านั้น)

(4 ตัวบ่งชี้)




















 























 























 























 



เทคโนธานี ให้ขอ้ มูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน
QA สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

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

ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
(มหาวิทยาลัยก่าหนดให้องค์ประกอบที่ 12 เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักในองค์ประกอบดังกล่าว)






 



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

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

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยกาหนดให้หน่วยงานสนับสนุนต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ที่เน้นผลผลิตด้วย
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ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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ภาคผนวก ข
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1437/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี

