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- ร่าง คานา
ด้ว ยมหาวิทยาลั ย ได้ป รับ ปรุงตัวบ่ งชี้การประกันคุณ ภาพภายในใหม่ตามตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ส าหรับ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี การศึ กษา 2553 และ
ให้ ทุกมหาวิทยาลั ยดาเนิ นการตามตัวบ่งชี้ขั้นตาดังกล่ าว และทางมหาวิทยาลัย ได้ประกาศเป็นนโยบาย
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
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เทคโนธานี เมื อวั น อั ง คารที 31 มี น าคม 2558 และได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เมือวันศุกร์ที 17 เมษายน 2558 ทีผ่านมา
เทคโนธานี ห วังเป็ น อย่ างยิงว่าคู่มือการประกันคุณ ภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นคู่มือสนับสนุน
ในการจั ดทารายงานการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของเทคโนธานี ปีการศึกษา 2557 ได้ ตามแนวทาง
ทีมหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ)
ผู้อานวยการเทคโนธานี
ประธานคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของเทคโนธานี
1. ความเป็นมาของเทคโนธานี
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) รัฐบาลได้เน้นความสาคัญต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศอย่ างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการปรับบทบาท
ให้ เอื้ออานวยต่อการสร้างความสั มพัน ธ์และร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชนภาครัฐบาลในการพัฒ นา
วิทยาการร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีในการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนควรมีการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเฉพาะ
เช่น ศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้วางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัย
ที่ ตอบสนองความต้ องการของประเทศ และแก้ ปั ญหาดั งกล่ าวได้ อย่ างแท้ จริง โดยเตรียมการและวางแผน
การจัดตั้งเทคโนธานี (Technopolis) ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็น
ศูนย์กลางการวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม โดยสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างใกล้ชิด
เมื่ อวั นพุ ธที่ 29 มี นาคม 2538 มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ได้ รั บพระมหากรุณาธิ คุ ณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดเทคโนธานี (Technopolis)
ซึง่ ประกอบด้วยอาคารจานวน 9 หลัง พื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 600 ไร่

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)

4. พันธกิจ : เทคโนธานี มีภารกิจหลัก 4 ประการดังนี้
4.1 พัฒ นากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒ นา
ประเทศ เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

1

- ร่าง 4.2 ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต
4.3 ปรับ แปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น
4.4 การพัฒนาเทคโนธานีให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์

5. ค่านิยม : ยึดหลักการดาเนินงานให้ลุล่วงและประสบความสาเร็จได้ดังนี้
“รวมพลังให้บริการ ประสานความร่วมมือ รับผิดชอบต่อสังคม ประชาคมมีส่วนร่วม และคุณภาพคู่คุณธรรม”

6. โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี : แผนภูมิที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

เทคโนธานี

สานักงานผู้อานวยการ
เทคโนธานี

หน่วยบริหารสานักงานกลาง

สานักงานอุทยาน
การเรียนรู้สิรินธร

สานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

สานักงานบริการวิชาการ
และโครงการพิเศษ

หน่วยบริการอุทยาน
การเรียนรู้สิรินธร

หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค

หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน

หน่วยการคลังและงบประมาณ
หน่วยประสานเฉพาะกิจ

หน่วยพัฒนาธุรกิจและ
นวัตกรรม
หน่วยวิจัยและพัฒนา

หน่วยประสานงานบริการ
ที่ปรึกษาไทย
หน่วยบริการอบรม สัมมนา
แปลและล่าม

หน่วยบริการอาคารและสถานที่
หน่วยบริการค่ายเยาวชน
หน่วยบริการสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
หน่วยประสานงานโครงการ
พิเศษ
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- ร่าง ตามแผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ซึ่ ง มี อ ธิ ก ารบดี เป็ น ประธาน เทคโนธานี ได้ แ บ่ ง การบริ ห ารงานตามโครงสร้ า งเป็ น 4 ส านั ก งาน ได้ แ ก่
สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม และสานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ โดยมีลักษณะงานและขอบเขตความรับผิดชอบ
ของแต่ละสานักงาน ดังนี้

1. สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี
หลักการและลักษณะงาน : เป็นสานักงานกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการภายในเทคโนธานีแทน
ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ และประสานงานอานวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงาน
ได้ อย่ างสะดวกและคล่ องตั ว นอกจากนี้ ยั งเป็ น ศู นย์ กลางประสานความร่วมมื อกั บบุ คลากรให้ มี ส่ วนร่ วม
ในกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก แบ่งเป็น
4 หน่วย ดังนี้
(1) หน่วยบริหารงานกลาง
(2) หน่วยการคลังและงบประมาณ
(3) หน่วยประสานเฉพาะกิจ
(4) หน่วยบริการอาคารและสถานที่
2. สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
หลักการและลักษณะงาน : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นการปฏิบัติตาม
ภารกิจความรับผิ ดชอบต่อสั งคมของมหาวิทยาลัย (USR: University Social Responsibility) โดยถ่ายทอด
ผ่านสื่อการเรียนรู้ แบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยรับผิดชอบหน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ประกอบด้วย
อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ อาคารกาญจนาภิเษก ห้องไทยศึกษานิทัศน์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และเมืองจราจรจาลอง
3. สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
หลักการและลักษณะงาน : เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่
ของชุมชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การ
อุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้คาปรึกษา
สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนส่ง เสริมการวิจัยและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ ยกระดั บ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ให้ บ ริ ก ารวิ เคราะห์ ท ดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงนาผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ แบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี้
(1) หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
(2) หน่วยพัฒนาธุรกิจและ
(3) หน่วยวิจัยและพัฒนา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง 3. สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
หลักการและลักษณะงาน : 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 แบ่งเป็น 6 หน่วย ดังนี้
(1) หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน
(2) หน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย
(3) หน่วยบริการอบรมสัมมนา แปลและล่าม
(4) หน่วยบริการค่ายเยาวชน
(5) หน่วยประสานงานโครงการพิเศษ
(6) หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

4

- 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 โดยมีคณะกรรมการประกั น 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 องจากมีกรรมการสภาวิชาการเป็ น 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 2 : องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

คณะกรรมการ/คณะทางานต่างๆ

คณะกรรมการประจา
ศูนย์/สถาบัน

ส่วนส่งเสริม
วิชาการ

คณะกรรมการประจา
สานักวิชา/สาขาวิชา
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- ร่าง 2. การประกันคุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี
เทคโนธานี ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน จึงมีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพเพื่อทาหน้าที่พัฒนาตั วบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพ 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 1 ตัวบ่งชี้ มทส. จานวน 5 ตัวบ่งชี้ และ
ผนวกรวมตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี จานวน 3 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 งๆ 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

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

6

- ร่าง 3. คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
ดังมีรายนามต่อไปนี้
ผู้อานวยการเทคโนธานี
รองผู้อานวยการเทคโนธานี
หัวหน้าสานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
หัวหน้าสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
หัวหน้าสานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี
นางสาวมณฑิรา วรรณกลาง
นางปาริชาติ ศิริธรปัญญา
นางนภัทร สมวงศ์
นางสาววราภรณ์ วิริยะไชยวงศ์
นางสาวณัฐพิราภรณ์ คล้ายสมมุติ

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

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

4. แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรม
ช่วงเวลาตามแผน
จัดทา (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2557
ต.ค. 57 – เม.ย. 58
ประชุมคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ครั้งที่ 1,2 เพื่อพิจารณา
ธ.ค. 57
(ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงาน และทบทวน/ปรับปรุงตัวบ่งชี้
เม.ย. 58
นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
21 พ.ค. 58
ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี (กรณีปรับปรุง)
รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี ประจาปีการศึกษา พ.ค. - มิ.ย. 58
2557 เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประชุ ม คณ ะท างานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเทคโนธานี ครั้ ง ที่ 3
7 ก.ค. 58
เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง กิจกรรม
6. นาเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี
7. ส่งคู่มือฯ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบู รณ์ ให้ฝ่ ายวิชาการ
เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)
ก่อนล่วงหน้า พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online
8. ประชุมคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)
9. คณะท างานประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาเทคโนธานี และผู้ เกี่ย วข้อ ง ต้อ นรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (ระดับหน่วยงาน) และร่วมรับการตรวจ
ประเมิน
10.ประชุมคณะท างานประกัน คุณ ภาพการศึกษาเทคโนธานี เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับสถาบัน)
11.คณะทางานประกันคุณ ภาพการศึกษาเทคโนธานีและผู้ ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมิน ภายใน (ระดับ สถาบัน ) และร่วมรับการตรวจ
ประเมิน
12. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดประชุม QA Forum เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นาเสนอ
ผล SAR ปีการศึกษา 2557 (สรุปความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากการประเมินตนเองของหน่วยงาน จากการจัด Forum
สรุปผล QA เสนออธิการบดีเพื่อสั่งการผู้เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการต่อไป)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

ช่วงเวลาตามแผน
29 ก.ค. 58
สัปดาห์ที่ 1-2
ส.ค. 58
10 – 14 ส.ค. 58
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 58

14 – 18 ก.ย. 58
28 ก.ย. – 2 ต.ค. 58

สัปดาห์ที่ 2 ธ.ค. 58
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- ร่าง -

ส่วนที่ 3
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
1. องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้
เทคโนธานี ได้กาหนดตัวบ่ งชี้ ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ ของ สกอ. 9 ตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้
มทส. 5 ตัวบ่งชี้ และของเทคโนธานี 3 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
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
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ 9.2
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

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

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

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
ตัวบ่งชี้ 12.2
การดาเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ตัวบ่งชี้ 12.3
การดาเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

มทส.


มทส.


มทส.


มทส.


มทส.
ทธ.
ทธ.

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 (3 ตัวบ่งชี้)
5.1
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม กระบวนการ
5.2
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ กระบวนการ
ต่อสังคม
สมศ.ที่ 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผลผลิต
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งชี้)
7.1
ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาศูนย์/
กระบวนการ
สถาบัน และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน
7.2
การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กระบวนการ
7.3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
กระบวนการ
ตัดสินใจ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
10

- ร่าง ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้

ชนิดของตัวบ่งชี้

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 (3 ตัวบ่งชี้)
12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
ผลผลิต
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน
ผลผลิต
12.2 การดาเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ผลผลิต
12.3 การดาเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ปีการศึกษา
ปีงบประมาณ
ปีการศึกษา
ปีงบประมาณ

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ปีงบประมาณ

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
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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

1

(ตัวบ่งชี้ที่ 5.1/5.2 สกอ.)

(ตัวบ่งชี้ 9 สมศ)

4

-

(ตัวบ่งชี้ที่ 7.1/7.2/
7.3/7.4 สกอ.)

1

-

ผลผลิต
หรือผลลัพธ์

(ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สกอ.)

2

1
(สกอ.)

-

3
(สกอ. 2)
(สมศ. 1)
4
(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)

11
มทส. (1)
สกอ. (9)
ทธ. (1)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

รวม

3
(ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มทส.)
(ตัวบ่งชี้ที่ 12-2/12.3 ทธ.)

6
มทส. (3)
สมศ. (1)
ทธ. (2)

2
(สกอ. 1)
(ทธ. 1)
4
(มทส.)
3
(มทส. 1)
(ทธ. 2)
18
สกอ. (9)
สมศ. (1)
มทส. (5)
ทธ. (3)
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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 กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
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

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง หลักการคานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้
1) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็ นคะแนน 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

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง 3. คาอธิบาย เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบงชีท้ ี่ 1.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการพัฒนาแผน

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

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
ดาเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ดังนั้ น หน่วยงานต้องกาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒ นาแผน กลยุทธ์และแผนดาเนินงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในการพัฒ นาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว
จะต้องคานึ งถึงหลั กการมหาวิทยาลั ย กรอบแผนมหาวิทยาลั ย ระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการ
พัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้
เพื่ อให้ การดาเนิ น งานของหน่ วยงานเป็ นไปอย่างมีคุณ ภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองสังคม
ในทิศทางที่ถกู ต้องเหมาะสม
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 2557
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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 (หน่วยบริหารงานกลาง)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1

:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

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

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
คาอธิบายตัวบงชี้
:
ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการในลั ก ษณะห่ ว งโซ่ คุ ณ ภาพที่ ส นองความต้ อ งการ
และเป็ น ที่ พึ่ งของชุ ม 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

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9
ชนิดของตัวบงชี้

:
:

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก
ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
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 สานักงานอุทยานการเรียนรู้
สิรินธร และสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

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 ข้ อ 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 ซึ่ งสอดคล้ อง
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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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 (หน่วยบริหารงานกลาง)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 7.2

:

การพัฒนาหน่วยงานสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้

ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล :
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
คาอธิบายตัวบงชี้
:
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สั งคมแห่ งการเรีย นรู้ ซึ่ งต้องมีการจั ดการความรู้เพื่ อ มุ่งสู่ 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. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน 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
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ประสบการณ์ ตรง
(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 (หน่วยบริหารงานกลาง)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 7.3
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนระดับหน่วยงาน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่ อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
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 (หน่วยบริหารงานกลาง) และสานักงาน
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 7.4
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบบริหารความเสี่ยง

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

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 และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ย งตามบริบทของหน่วยงาน
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 งแล ะจั 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 2557
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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 (หน่วยบริหารงานกลาง)

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 2557
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- ร่าง องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 57 – ก.ย. 58)

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. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 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 นไปตามเป้ 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 สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้น
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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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 2557
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- ร่าง องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

:

กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

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 2557
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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 (หน่วยบริหารงานกลาง)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 9.2

:

ชนิดของตัวบงชี้
:
การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ
กระบวนการ
ปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 57 – ก.ย. 58)

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
ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจว่าการดาเนินงานและการปฏิบั ติงานตามภารกิจเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
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 (หน่วยบริหารงานกลาง)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง องค์ประกอบที่ 11
ตัวบงชี้ที่ 11.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

:

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

กระบวนการ
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้เทคโนธานีรับผิดชอบภารกิจนี้ ดังนั้น เทคโนธานีจึงได้
วางระบบและกลไกในการปรับ แปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม กาหนดเป้า หมาย
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
การปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านการปรับแปลง 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
มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง ความเชื่อมโยง
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 2557
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 11.2

ชนิดของตัวบงชี้

:

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา

:

ปัจจัยนาเข้า

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

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 ทั้ งนี้ การนับจานวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมใน
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีจะไม่นับซ้า แม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการ
และสามารถนับ อาจารย์ประจาที่ ลาศึกษาต่อได้ด้วย ดังนั้น ตัวเปรียบเทียบจึงเป็นจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
แหล่งข้อมูล

:

สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และสานักงาน
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ (หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 11.3 :
ชนิดของตัวบงชี้

:

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา
ผลผลิต
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

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 2557

33

- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 11.4
ชนิดของตัวบงชี้

:

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
การบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งถือเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยตามหลักการสากลของการอุดมศึกษาการตอบสนองดังกล่าว
จะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งประชาชน ผู้มารับบริการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เทคโนธานีเก็บข้อมูล ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในการปรับ แปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยี ที่เหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามถามความพึ งพอใจ
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 2557
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- ร่าง องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตัวบงชี้ที่ 12.1

:

ชนิดของตัวบงชี้
:
การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงาน
ผลผลิต
ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. 57 – ก.ย. 58)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงาน โดยประเด็นการประเมินผล มุ่งเน้ นผลงานที่สะท้อน
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 ดการที่มีประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการพัฒ 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 การตามแผนกลยุทธ์ดังกล่ 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
ในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี ได้มากขึ้น 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 2557
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- ร่าง * หมายเหตุ : ผลการดาเนินงาน 3 ไตรมาส ปีงบประมาณ 2558

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 2557
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 12.2
ชนิดของตัวบงชี้

:

การดาเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
หน่วยงานต้องมีการบริการจัดการที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไก
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและตามแผน
ที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. ผลการดาเนินงานตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสถาบัน
5. ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
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. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่ วยงานได้ดาเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณ ค่าต่อหน่วยงาน
มีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งความสาเร็จของโครงการ
2. หลั ก ฐานที่ แ สดงการเห็ น ชอบโครงการ/กิ จ กรรมจากคณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงาน
ที่หน่วยงานได้ดาเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
จากการดาเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยอมรับและการเข้าร่ วมกิจกรรมกับสถาบัน
และหน่วยงาน
แหล่งข้อมูล : สานักงานผูอ้ านวยการเทคโนธานี (หน่วยประสานเฉพาะกิจ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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- ร่าง ตัวบงชี้ที่ 12.3
ชนิดของตัวบงชี้

:

การดาเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

คาอธิบายตัวบงชี้
:
หน่วยงานต้องมีการบริการจัดการที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไก
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. ผลการดาเนินงานตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน/สังคม
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
5. มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคล
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. โครงการหรือกิจกรรมที่ห น่ วยงานได้ดาเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณ ค่าต่อหน่วยงาน
มีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งความสาเร็จของโครงการ
2. หลั ก ฐานที่ แ สดงการเห็ น ชอบโครงการ/กิ จ กรรมจากคณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงาน
ที่หน่วยงานได้ดาเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
จากการดาเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการมีเครือข่ายจากหน่วยงาน/บุคคล
แหล่งข้อมูล : สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่า
ทีหน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557
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 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ















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





สกจ. ให้ข้อมูล
ในระดั
บสถาบัน
(
แก่งาน QA สสว.
รายงาน
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ข้อมูลเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้อง
สพค.)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

(
สพค.,สกจ. ให้ข้อมูล
สนับสนุน
กาหนดเป็น
ในระดับสถาบัน
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
แก่งาน QA สสว. เพือ่
สกจ. สพค.
จัดส่งให้หน่วยงานที่
- สถานพัฒนาคณาจารย์ ให้เปลีย่ นชื่อตัวบ่งชี้เป็น “ระบบการพัฒนาคณาจารย์”
เท่านั้น)
เกี่ยวข้อง
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome

1
ภาคผนวก ก : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

1

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้



หมายเหตุ (สกอ.) : กรณีของการประเมินระดับสานักวิชา หากประเมิน
การประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่กาหนดใน
ระดับสถาบันให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของ
ตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน
- ศูนย์ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้” (ยกเว้น ศบส. ให้ใช้ชื่อตัวบ่งชี้เดิม)
- ส่วนกิจการนักศึกษา ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา”
- ส่วนอาคารสถานที่ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา”

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







(

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.)







เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง

ศบก. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง




(ยกเว้นสวพย.)
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome

2
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2

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 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ 
อิสระใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาโท 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ยกเว้น สวพ.,

สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

สวพย.)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ 
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(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 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ

(



ฝ่ายกิจการนักศึกษา,
สมาคม มทส., ศสพ. ให้
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิ จกรรมนั กศึ กษา 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ก
าหนดเป็
น
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
ให้ข้อมูลในระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
แก่งาน QA สสว. เพือ่ จัด
สกน. เท่านัน้ )
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome
กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้ )

3
ภาคผนวก ก : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

3

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

4

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจั ดการความรู้จากงานวิ จั ย
หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ างสรรค์ ต่ อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิ จั ยหรื องานสร้ างสรรค์ ที่ ได้ รั บการตี พิ มพ์
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 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)



ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย
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 ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome
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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 หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ด้านต่าง 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



(

สกน., สอส. สโมสร
เทคโนโลยีสุรนารี
ให้ข้อมูลแก่งาน QA สสว.
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome



ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านั้น
และ 
รายงาน
เฉพาะ สอส.)

5
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5

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหารทุก
ระดับของสถาบัน

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 “การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้”

6

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการ
ตัดสินใจ
ก. การบริหารจัดการ

สถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ให้ขอ้ มูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ข. การเรียนการสอน




(
ศบก./ ศบส./ ศนท. ให้
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
รายงาน
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
เฉพาะ
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ฟาร์มฯ เท่านัน้ ) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค. การวิจัย


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

























6
ภาคผนวก ก : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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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
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ
รวมบริการ ประสานภารกิจ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน

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

สกบ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กาหนด
เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ
สกบ.เท่านั้น)

























(

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพือ่ จัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ฝ่ายบริหารให้ข้อมูล







 



ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
------------------------------------------------เป็นการประเมินในระดับสถาบัน สานักวิชาไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้---------------------------- ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ให้ข้อมูล ในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว.
ฝ่ายวิชาการประสานขอ

ข้อมูลผลการประเมิน
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง




ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายวางแผน,
สกบ., ส่วนบริหาร
กาหนด
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
สินทรัพย์ ให้ข้อมูลใน
เป็นตัวบ่งชี้ที่
ระดับสถาบันแก่งาน QA
เฉพาะ สกบ.
สสว. เพื่อจัดส่งให้
เท่านั้น)
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(ส่วนบริหารสินทรัพย์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน)
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome

7
ภาคผนวก ก : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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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 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา



ภายใน
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 (4 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด

และพัฒนาเทคโนโลยีตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการ

ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี













เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง





หมายเหตุ



(

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ให้ข้อมูลในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว. เพือ่
จัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้
เฉพาะ
สกน.
เท่านั้น)



















 





















 





















 





















 



เทคโนธานี ให้ขอ้ มูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน
QA สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome
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ภาคผนวก ก : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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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 ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยกาหนดให้หน่วยงานสนับสนุนต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ที่เน้นผลผลิตด้วย

9
9
ภาคผนวก ก : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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ภาคผนวก ข
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 539/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี

