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ค าน าค าน า  

 
  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อให้กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย  ศูนย์เครื่องมือฯ จึงได้จัดท ำคู่ มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  (M-SAR) ซ่ึงได้ปรับปรุงจำกคู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำปี 2554 ให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
  คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำฉบับน้ีประกอบด้วยข้อมูลภำพรวมของศูนย์เครื่องมือฯ ควำมเป็นมำ กำรบริหำรจัดกำร 
องค์กร และกลไกประกันคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำร กระบวนกำรด ำเนินงำนในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมถึงตัวบ่งชี้ขั้น
ต่ ำที่มหำวิทยำลัยก ำหนดขึ้นศูนย์เครื่องมือฯ ต้องรำยงำน รวมทั้งสิ้น  6 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ 
 
  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำฉบับน้ี  (M-SAR) จะมี
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของศูนย์เครื่องมือฯ และของมหำวิทยำลัย ตลอดจนตอบสนองนโยบำยตำม
แนวทำงที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จึงขอให้พนักงำนทุกระดับที่เก่ียวข้องต้องมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องรู้ ท ำควำมเข้ำใจกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำและให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบที่ต้องน ำไปใช้ปฏิบัติในงำนของตนอย่ำงมืออำชีพที่ดีตลอดเวลำ เพื่อให้เกิดผลตำม
นโยบำย โดยข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้บริหำรพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมในทุกๆด้ำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมที่ระบุในนโยบำย 
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บทท่ี 1 สภาพโดยรวม 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ความเป็นมา  
  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดตั้งขึ้นมำพร้อมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี โดยอยู่ภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  ซ่ึงจัดตั้งโดยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรน ำรี พ .ศ .2533 ซ่ึง
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณำลงพระปรมำภิไธยในพระรำชบัญญัติกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัย เม่ือวันที่  27 กรกฎำคม  
2533  และได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎำคม 2533  ให้เป็นองค์กำรนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วน
รำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ แต่มีสถำนะเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐบำล ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์กำรนิติบุคคลที่สำมำรถรับผิดชอบงำนได้ตำมกฎหมำย ภำยใต้หลักกำรบริหำรจัดกำรแบบ “ รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ มุ่งใช้
ทรัพยำกรและควำมช ำนำญร่วมกัน” ตำมพันธกิจที่เป็นหน่วยงำนส่งเสริมวิชำกำรอันเก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติกำร เพื่อรองรับด้ำนกำร
สอนปฏิบัติกำร สนับสนุนกำรวิจัยของคณำจำรย์ กำรบริกำรวิชำชีพ รวมถึงกำรพัฒนำและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนิน
ภำรกิจของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 

ปณิธาน  เป็นศูนย์รวมห้องปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรจัดบริกำรวิชำกำร

ที่มีคุณประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม ด ำรงควำมเป็นเลิศในภำรกิจ พัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เพื่อพัฒนำสังคมอย่ำง
ยั่งยืน 

 

วิสัยทัศน์  เป็นศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ 

 

พันธกิจ เป็นหน่วยงำนจัดบริกำรห้องปฏิบัติด้ำนกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สนับสนุนด้ำนกำรสอนปฏิบัติกำร  กำรวิจัย 

กำรบริกำรวิชำชีพ รวมถึงกำรพัฒนำและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ 
 

ภารกิจหลัก  

1. จัดบริกำรห้องปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติกำร 
2. จัดบริกำรสนับสนุนกำรวิจัย รวมถึงกำรพัฒนำอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 
3. ให้บริกำรวิชำชีพแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ นักวิจัย บุคลำกร ประชำชน หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน  
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การบริหารจัดการ 
  ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีกำรบริหำรจัดกำรโดยแบ่งโครงสร้ำงออกเป็น 9 ฝ่ำย ประกอบด้วย  

1. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปและส ำนักงำนบริหำรห้องปฏิบัติกำร 
2. ฝ่ำยพัฒนำเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร 
3. ฝ่ำยวิเครำะห์ด้วยเครื่องมือ 
4. ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสังคม 
5. ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรม 1 
6. ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรม 2 
7. ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรเกษตร 
8. ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
9. ฝ่ำยสนับสนุนโครงกำรวิจัยและประสำนงำนบัณฑิตศึกษำ 

 

 กำรด ำเนินงำนของศูนย์เครื่องมือฯ  ยึดหลักบริหำรโดยองค์คณะบุคคล โดยจัดให้มีคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์  ซ่ึงแต่งตั้งโดย
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ. 2533 ออกเป็นข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัยฯ  พ.ศ.2536 (ฉบับที่ 1)  และ พ.ศ. 2538  (ฉบับที่ 2) โดยองค์คณะกรรมกำรดังกล่ำว  มีหน้ำที่ก ำห นดนโยบำยและ
แผนกำรด ำเนินงำนของศูนย์เครื่องมือฯ ให้สอดคล้องกับมหำวิทยำลัยฯ  พิจำรณำให้ค ำปรึกษำแก่ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือฯ  และ
ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบจำกสภำมหำวิทยำลัยและอธิกำรบดี คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์เครื่องมือ ฯ ประกอบด้วย 

1. อธิกำรบดี        ประธำน 
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร      รองประธำน 
3. ผู้แทนส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์      กรรมกำร 
4. ผู้แทนส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์      กรรมกำร 
5. ผู้แทนส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม     กรรมกำร 
6. ผู้แทนส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร     กรรมกำร 
7. ผู้แทนส ำนักวิชำแพทยศำสตร์      กรรมกำร 
8. ผู้แทนส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์     กรรมกำร 
9. ผู้แทนศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ     กรรมกำร 
10. ผู้แทนศูนย์บริกำรกำรศึกษำ      กรรมกำร 
11. ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์      กรรมกำร 
12. ผู้แทนศูนย์กิจกำรนำนำชำติ      กรรมกำร 
13. ผู้แทนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ    กรรมกำร 
14. ผู้แทนศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ     กรรมกำร 
15. ผู้แทนสถำบันวิจัยและพัฒนำ      กรรมกำร 
16. ผู้แทนเทคโนธำนี       กรรมกำร 
17. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
18. รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สำยวิศวกรรมศำสตร์) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
19. รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สำยวิทยำศำสตร์) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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บทท่ี 2  
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  
  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  หมำยถึง  กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ  ที่หำกได้ด ำ เนินกำรตำมระบบและแผนที่ได้วำงไว้
แล้ว จะท ำให้เกิดควำมม่ันใจว่ำจะได้ผลผลิตของกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์มี 3 ประกำร คือ 

1. มีควำมเป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และเจตคติที่เหมำะสมกับกำรเป็นนักเทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำ 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรม 

  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จะมีประสิทธิผลก็ต่อเม่ือได้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก
ของสถำบันอุดมศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งมีกำรทบทวนและติดตำมกระบวนกำรด ำเนินกำรโดยใกล้ชิด 
  ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพน้ัน  กำรด ำเนินกำรจะยึดหลักกำรของกำรให้เสรีภำพทำงวิชำกำร  (Academic 
freedom)  และควำมมีอิสระในกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรและด ำเนินกำรของสถำบัน (Institution autonomy) เพื่อควำมมี
คุณภำพภำยในสถำบันอย่ำงเต็มที่ แต่ทั้งน้ี สถำบันอุดมศึกษำจะต้องพร้อมที่จะรับกำรตรวจสอบจำกภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ระบบกำร
ประกันคุณภำพที่ได้ก ำหนดขึ้น จะเป็นไปตำมหลักกำร หำกสถำบันอุดมศึกษำสำมำรถควบคุมองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรผลิต
บัณฑิตให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพพร้อมทั้งมีระบบของกำรตรวจสอบและประเมินจำกภำยนอกแล้ว คุณภำพของบัณฑิตก็จะดีตำมไปด้วย 
 

กระบวนการและระบบของประกันคุณภาพการศึกษา  
- กระบวนการ  

   กระบวนกำรประกันคุณภำพ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 
1. กำรควบคุมคุณภำพภำยใน (Internal quality control) เป็นส่วนที่สถำบันอุดมศึกษำ จะต้องจัดให้มี

ระบบและกลไกควบคุมคุณภำพภำยในขององค์ประกอบต่ำง ๆ ที่จะมีผลต่อคุณภำพของบัณฑิต และต้องด ำเนินกำรอย่ำงมีระบบ โดย
ใช้หลักกำรของกำรควบคุมคุณภำพที่เหมำะสม พร้อมทั้งกำรมีระบบตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินกำรภำยในด้วย 

2. กำรตรวจสอบคุณภำพ (Quality auditing) หมำยถึง กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรของระบบและ
กลไกควบคุมคุณภำพภำยในที่สถำบันอุดมศึกษำได้จัดให้มีขึ้น  โดยจะเป็นกำรตรวจสอบเชิงระบบ  มุ่งเน้นกำรพิจำรณำว่ำ  สถำบันได้มี
ระบบกำรควบคุมคุณภำพหรือไม่ ได้ใช้ระบบที่พัฒนำขึ้นเพียงใด  และมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่จะท ำให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่ำ  กำร
จัดกำรศึกษำจะเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ซ่ึงมุ่งเน้นกำรตรวจสอบในสำขำวิชำเป็นหลัก 

3. กำรประเมินคุณภำพ (Quality assessment) หมำยถึง กระบวนกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรของ
สำขำวิชำโดยภำพรวมว่ำ เม่ือได้มีกำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพหรือระบบควบคุมคุณภำพแล้ว ได้ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในเชิง
คุณภำพมำกน้อยเพียงใด 

 

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอำจจ ำแนกได้เป็น 2 ส่วน ดังน้ี คือ กำรประกันคุณภำพภำยใน และกำรประกัน

คุณภำพภำยนอก 
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 1. การประกันคุณภาพภายใน หมำยถึง กิจกรรมกำรควบคุมคุณภำพภำยในสถำบันอุดมศึกษำ โดยกำรด ำเนินกำร 
ของสถำบันอุดมศึกษำเอง เพื่อให้มีควำมม่ันใจว่ำสถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำรตำมภำรกิจหลักอย่ำงมีคุณภำพ 

           กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
1. กำรควบคุมคุณภำพ 
2. กำรตรวจสอบคุณภำพ 
3. กำรประเมินคุณภำพ 

 

  2. การประกันคุณภาพภายนอก หมำยถึง กำรด ำเนินกำรตำมระบบควบคุมคุณภำพภำยในพร้อมทั้งกำรตรวจสอบ
และกำรประเมินผลทั้งระบบโดยหน่วยงำนภำยนอก เพื่อประกันว่ำ สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรภำรกิจหลักได้อย่ำงมีคุณภำพ 
   กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย 

1. กำรตรวจสอบคุณภำพที่ผ่ำนกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
2. กำรประเมินคุณภำพ 
3. กำรให้กำรรับรอง 

 

แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  จุดมุ่งหมำยของกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเพื่อตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำนของสถำบันตำมระบบและ
กลไกที่สถำบันได้ก ำหนดขึ้น เพื่อให้ทรำบถึงสภำพที่แท้จริง ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงและพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์และ
มำตรฐำนที่ตั้งไว้ ทั้งน้ี สถำบันต้องวำงแผนจัดกระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้เสร็จก่อนสิ้นปีกำรศึกษำที่จะเริ่มวงรอบ
กำรประเมิน เพื่อประโยชน์ดังน้ี 

1. เพื่อให้สำมำรถน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำได้ทันในปี
กำรศึกษำถัดไป และตั้งงบประมำณได้ทันส ำหรับปีงบประมำณถัดไป 

2. เพื่อให้สำมำรถจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ส่งให้คณะกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินและเผยแพร่ต่อสำรธำรณชนได้ภำยใน 120 วันนับจำกวันสิ้นปี 
  ดังน้ัน เพื่อให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเกิดประโยชน์ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น สถำบันจะต้อง มีแนวทำงกำรจัดกระบวนกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน สรุปได้เป็น 4 ขั้นตอนดังน้ี 
    P = กำรวำงแผนกำรประเมินเริ่มตั้งแต่ต้นปีกำรศึกษำ โดยน ำผลกำรประเมินปีก่อนหน้ำน้ี 
มำใช้เป็นข้อมูลร่วมในกำรวำงแผน กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภำพ ตัวบ่งชี้ หรือเกณฑ์กำรประเมิน จะต้องแจ้งบุคลำกร
ในสถำบันได้รับทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปีกำรศึกษำ เน่ืองจำกกำรเก็บข้อมูลจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 
    D = กำรด ำเนินงำนและเก็บข้อมูลบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ต้นปีกำรศึกษำโดยมี
ระยะเวลำตั้งแต่เดือนมิถุนำยน – เดือนพฤษภำคม ปีถัดไป 
   C  = กำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพในระดับหน่วยงำน ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – 
สิงหำคม ของปีกำรศึกษำถัดไป 
   A  = กำรวำงแผนและด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน โดยน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวมำวำงแผนและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน โดยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีและเสนอตั้งงบประมำณปีถัดไป หรือ จัดท ำโครงกำรพัฒนำและเสนอใช้งบประมำณกลำงปีหรืองบประมำณพิเศษ 
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ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา  
  1. การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน  

 1.1 การจัดเตรียมรายงานประจ าปี 
  ก. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน โดยใช้รูปแบบกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีตำม

แบบที่สถำบันก ำหนด 
  ข. จัดเตรียมเอกสำรหรือหลักฐำนอ้ำงอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภำพ  

- กำรจัดเตรียมเอกสำรหรือหลักฐำนอ้ำงอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลำเดียวกันกับที่น ำเสนอใน
รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
                            - กำรน ำเสนอเอกสำรในช่วงเวลำตรวจเยี่ยม อำจท ำได้สองแนวทำง คือ แนวทำงแรก จัดเอกสำรให้อยู่ในที่ปกติ
ของหน่วยงำน ในกรณีน้ีต้องระบุให้ชัดเจนว่ำจะเรียกดูเอกสำรได้จำกที่ใด แนวทำงที่สอง น ำเอกสำรมำรวมกันไว้ที่เดียวกันในห้อง
ท ำงำนของคณะผู้ตรวจประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อกำรเรียกใช้ ซ่ึงแนวทำงที่สองน้ีจะเป็นที่นิยมมำกกว่ำแนวทำงแรก 
เพรำะสำมำรถเรียกดูเอกสำรได้รวดเร็วและดูควำมเชื่อมโยงในเอกสำรฉบับต่ำง ๆ ในครำวเดียว 
  1.2 การเตรียมบุคลากร 

 - เตรียมบุคลำกรในสถำบัน ให้ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรประเมินคุณภำพในประเด็นที่ส ำคัญ เช่น กำร
ประเมินคุณภำพคืออะไร มีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำอย่ำงไร ขั้นตอนกำรประเมินคุณภำพเป็นอย่ำงไร เป็นต้น 

- เน้นย้ ำให้บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนมีควำมตระหนักว่ำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำคือภำรกิจประจ ำของ
หน่วยงำน และให้บุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรตอบค ำถำม หรือ กำรสัมภำษณ์ จำกคณะผู้ตรวจประเมิน 

- เปิดโอกำสให้มีกำรอภิปรำย ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น เพื่อสร้ำงควำมกระจ่ำงในกำรด ำเนินงำน และเพื่อ
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องของบุคลำกรในหน่วยงำน 

- เตรียมบุคลำกรผู้ประสำนงำนในระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยมของคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อท ำหน้ำที่ประสำนงำนใน
ระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม 
   1.3 การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 

 - จัดเตรียมห้องและโต๊ะท ำงำนที่กว้ำงพอส ำหรับกำรจัดวำงเอกสำร พร้อมทั้งอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โดยห้องที่จัดเตรียมควรเป็นห้องที่ปรำศจำกกำรรบกวนในขณะท ำงำน 

- ห้องที่ใช้ส ำหรับสัมภำษณ์ผู้บริหำร บุคลำกร ควรจัดไว้เป็นกำรเฉพำะ ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
 2.  การด าเนินงานของสถาบันระหว่างการตรวจเย่ียมเพื่อประเมินคุณภาพ 
   2.1 เปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีกำรประเมิน
ในวันแรกของกำรตรวจเยี่ยม รวมถึงเปิดโอกำสให้มีกำรซักถำม และรับฟังข้อมูลป้อนกลับจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ เม่ือสิ้นสุดกำร
ตรวจเยี่ยม 
   2.2 จัดให้มีบุคลำกรเป็นผู้ประสำนงำนท ำหน้ำที่ตลอดกำรตรวจเยี่ยม 
   2.3 ให้บุคลำกรในหน่วยงำนเตรียมพร้อมส ำหรับกำรสัมภำษณ์ โดยสำมำรถปฏิบัติงำนตำมปกติ  ระหว่ำง
คณะกรรมกำรตรวจประเมินด ำเนินกำรตรวจเยี่ยม 
  3. การด าเนินงานของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ 
   3.1 ผู้บริหำรหน่วยงำน น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะ เข้ำสู่กำรประชุมหรือสัมมนำระดับต่ำง ๆ เพื่อวำงแผน
พัฒนำ หรือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยอำจจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรในกำรแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง 

3.2 พิจำรณำจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่ำสถำบันชื่นชมผลส ำเร็จที่เกิดขึ้น 
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บทท่ี 3  
การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   นับตั้งแต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เม่ือวันที่ 8 กรกฎำคม 2539 โดยก ำหนดให้สถำบันอุดมศึกษำทุกแห่งจัดให้มีระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำบัน เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเตรียมพร้อมรับกำรตรวจประเมิน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย โดยสภำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2541 ได้ประกำศนโยบำยระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
และมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยอธิกำรบดีเป็นประธำน คณะกรรมกำรประกอบด้วย  ผู้บริหำรจำกทุก
หน่วยงำน ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกในสำขำต่ำง ๆ ที่ช่วยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์วิธีกำรควบคุมคุณภำพ 
กำรตรวจสอบและกำรประเมินคุณภำพตลอดจนกำรท ำรำยงำนผลกำรประเมินและเผยแพร่ระบบกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย 

นโยบายประกันคุณภาพศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่วำงระบบ ก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์ 

วิธีควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ โดยใช้ตัวบ่งชี้ที่พัฒนำมำจำกปัจจัยและตัวชี้วัดที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำก ำหนด ซ่ึงจะต้องมีควำมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  

2. ก ำหนดให้ทุกส่วนงำนภำยในศูนย์เครื่องมือฯ มีส่วนร่วมและได้รับกำรตรวจสอบและกำรประเมินคุณภำพ 
โดยมีคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของศูนย์เครื่องมือฯ เป็นผู้ดูแล ให้ค ำปรึกษำ และประสำนงำน เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรม
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในศูนย์เครื่องมือฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. สร้ำงควำมเข้ำใจและให้ควำมรู้เก่ียวกับกิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน เพื่อกำร 
พัฒนำและกำรรับรองคุณภำพ 

4. ให้มีกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ด ำเนินกำรไปแล้วอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำประจ ำศูนย์เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย  

1. รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประธำน 
2. หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมศำสตร์และสนับสนุน    คณะท ำงำน 

    3. หัวหน้ำกลุ่มงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    คณะท ำงำน 
   4. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร   คณะท ำงำน 
  5. หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์ด้วยเครื่องมือ     คณะท ำงำน 
  6. หัวหน้ำฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสังคม  คณะท ำงำน 
  7. หัวหน้ำฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรม 1    คณะท ำงำน 
  8. หัวหน้ำฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรม 2    คณะท ำงำน 
  9. หัวหน้ำฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรเกษตร   คณะท ำงำน 
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  10.หัวหน้ำฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์สุขภำพ   คณะท ำงำน 
  11.หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุนโครงกำรวิจัยและประสำนงำนบัณฑิตศึกษำ  คณะท ำงำน 
   12.หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปและส ำนักงำนบริหำรห้องปฏิบัติกำร  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
  13.หัวหน้ำงำนธุรกำรและบริหำรทั่วไป     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  14.หัวหน้ำงำนงบประมำณและกำรเงิน     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ดังน้ี 

1. จัดท ำหรือปรับปรุงตัวบ่งชี้ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนให้เหมำะสมและเป็นปัจจุบัน 
2. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำน 
3. เตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนเพื่อรองรับกำรตรวจกำรประเมิน 
4. หน้ำที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

องค์กรและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา   

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                               
(  2550-        )

                            

                                

                               

                

                      

                                      

                          .

                      

 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร M-SAR 
แก้ไขครั้งที่ 3 

หน้าที ่ 13/47 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่บังคับใช ้ 1 พฤษภาคม 2556 

    
 

 

 
แผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา 
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

ปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ส ำหรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
และปรับปรุงคู่มือประกันคุณภำพ 
 

พฤษภำคม 
คณะท ำงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ศูนย์เครื่องมือฯ 

รวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำตำมตัวบ่งชี้ที่แต่ละฝ่ำย
ได้รับมอบหมำย 
 

เมษำยน – พฤษภำคม 
ทุกฝ่ำย 

จัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำให้แล้วเสร็จ พฤษภำคม คณะท ำงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ศูนย์เครื่องมือฯ 

 
เสนอกรรมกำรประจ ำศูนย์เครื่องมือฯ ให้ควำมเห็นชอบ มิถุนำยน เลขำนุกำรคณะท ำงำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์
เครื่องมือฯ 

 
จัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ให้กับ ส่วนส่งเสริมวิชำกำร  มิถุนำยน 

(สัปดำห์ที่ 2) 
เลขำนุกำรคณะท ำงำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์
เครื่องมือฯ 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำน 
(คณะกรรมกำรประเมินภำยในประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
และผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน) 

กรกฎำคม งำนประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำ 

ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับสถำบัน 

(คณะกรรมกำรประเมินภำยในประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
และผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน) 

สิงหำคม งำนประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำ 

ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

เสนอผลกำรประเมินที่ได้จำกกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ในปีกำรศึกษำ ต่อคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์และหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง 

กันยำยน 
 

ประธำนคณะท ำงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์

เครื่องมือฯ 
ศูนย์เครื่องมือฯน ำผลประเมินไปใช้ก ำหนดแนวทำงในกำรเสริม
จุดเด่น และแนวทำงแก้ไขจุดที่ควรพัฒนำตำมตัวบ่งชี้ เพื่อน ำไปสู่
กำรวำงแผนนโยบำยและพัฒนำศูนย์เครื่องมือฯในปีกำรศึกษำต่อไป 

ตุลำคม ทุกฝ่ำย 

ด ำเนินกำรตำมแผนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เมษำยน – พฤษภำคม ปีถัดไป ทุกฝ่ำย 
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นิยามศัพท์ท่ีใช้ในตัวบ่งชี้    
การบูรณาการ (Integration)  หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนของแผน กระบวนกำร สำรสนเทศ กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร 
ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์ เพื่อสนับสนุนเป้ำประสงค์ที่ส ำคัญของสถำบัน (organization-wide goal) กำรบูรณำกำรที่มีประสิทธิผล 
เป็นมำกกว่ำควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (alignment) ซ่ึงกำรด ำเนินกำรของแต่ละองค์ประกอบภำยใน ระบบกำรจัดกำร ผล
กำรด ำเนินกำรมีควำมเชื่อมโยงกันเป็นหน่ึงเดียวอย่ำงสมบูรณ์ 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  หมำยถึง กิจกรรมหรือโครงกำรให้บริกำรแก่สังคมภำยนอกหน่วยงำน หรือเป็นกำรให้บริกำรที่จัด
ในหน่วยงำนโดยมีบุคคลภำยนอกเข้ำมำใช้บริกำร 
การให้อ านาจในการตัดสินใจ  หมำยถึง กำรให้อ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจและในกำรปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงำน ซ่ึงเป็นผู้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับงำน เพื่อให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
งานวิจัย  หมำยถึง  กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของปัญหำ หรือกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึง
กำรประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่ำงเป็นระบบ 
งานสร้างสรรค์  หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร (ไม่จ ำเป็นต้องเป็นงำนวิจัย) ที่มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำที่แสดงออกทำงศิลปะ หรือดนตรีอันเป็นที่
ยอมรับ  
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมำยถึง ประมวลควำมประพฤติที่อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อ
รักษำ ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐำนะของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนตำมที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด โดยอำจใช้กรอบ
แนวทำงตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง  มำตรฐำนของจรรยำบรรณที่พึงมีในสถำบันอุดมศึกษำ  โดยต้องยึดม่ันในหลักกำร 6 ประกำร คือ 
1) ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  2) ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  3) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  
4) ปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน 6) ไม่ใช้อ ำนำจครอบง ำผิดท ำนองคลองธรรมต่อนักศึกษำ 
และต้องครอบคลุมจรรยำบรรณ 10 ประกำร คือ 1) จรรยำบรรณต่อตนเอง  2) จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ  3) จรรยำบรรณต่อกำร
ปฏิบัติงำน  4) จรรยำบรรณต่อหน่วยงำน 5) จรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำ  6) จรรยำบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ  7) จรรยำบรรณต่อ
ผู้ร่วมงำน  8) จรรยำบรรณต่อนักศึกษำและผู้รับบริกำร  9) จรรยำบรรณต่อประชำชน และ10) จรรยำบรรณต่อสังคม 
แนวปฏิบัติที่ดี  หมำยถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ท ำให้องค์กำรประสบควำมส ำเร็จ หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่
ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพน้ัน ๆ มีหลักฐำนของควำมส ำเร็จปรำกฏชัดเจน  โดยมีกำรสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติ  
ตลอดจนควำมรู้และประสบกำรณ์  บันทึกเป็นเอกสำรเผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมำยถึง กลุ่มคนต่ำง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออำจได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรและ
ควำมส ำเร็จของหน่วยงำน ตัวอย่ำงของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ เช่น นักศึกษำ ผู้ปกครอง สมำคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงำน คู่ควำม
ร่วมมือ ทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร คณะกรรมกำรก ำกับดูแลสถำบันในด้ำนต่ำง ๆ ศิษย์เก่ำ นำยจ้ำง สถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ 
องค์กำรที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกฎ ระเบียบ องค์กำรที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภำษี ผู้ก ำหนดนโยบำย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น
และชุมชนวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
แผนกลยุทธ์ หมำยถึง แผนระยะยำวของหน่วยงำนโดยทั่วไปมักใช้เวลำ 5 ปี เป็นแผนที่ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของหน่วยงำน 
แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม  
กลยุทธ์ต่ำง ๆ ของหน่วยงำนควรคลอบคลุมทุกภำรกิจของหน่วยงำน มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่ำเป้ำหมำย
ของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ โดยหน่วยงำนน ำแผนกลยุทธ์มำจัดท ำแผนด ำเนินงำนหรือ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี หมำยถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนภำยใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่
ภำคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนจริงตำมกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จะต้องด ำเนินกำรในปีน้ัน ๆ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เหล่ำน้ัน รวมทั้งมีกำรระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้ำโครงกำร  งบประมำณในกำรด ำเนินกำร รำยละเอียดและทรัพยำกรที่ต้องใช้ในโครงกำรที่ชัดเจน   
ระบบและกลไก  
ระบบ  หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำต้องท ำอะไรบ้ำงเพื่อให้ได้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนจะต้องปรำกฏให้ทรำบโดยทั่วกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูปของเอกสำรหรือสื่ออิ เล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำรอ่ืน ๆ องค์ประกอบของ
ระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก  หมำยถึง สิ่งที่ท ำให้ระบบมีกำรขับเคลื่อนหรือด ำเนินอยู่ได้ โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกร มีกำรจัดองค์กำร หน่วยงำน หรื อกลุ่ม
บุคคลเป็นผู้ด ำเนินงำน  
ระบบสารสนเทศ  หมำยถึง ระบบที่ท ำหน้ำที่ในกำรรวบรวมข้อมูลเข้ำมำท ำกำรประมวลผลรวมทั้งกำรวิเครำะห์เพื่อจัดท ำเป็น
สำรสนเทศในรูปแบบต่ำง ๆ และน ำส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำร หรือกำรตัดสินใจ โดยมี
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศ  ระบบสำรสนเทศในองค์กำรมีหลำย
ประเภท ในแต่ละประเภทมีได้หลำยระบบ ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพำะด้ำนในกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกันออกไป 
หลักธรรมาภิบาล  หมำยถึง กำรปกครอง กำรบริหำร กำรจัดกำร กำรควบคุม ดูแลกิจกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจำกน้ี 
ยังหมำยถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ซ่ึงสำมำรถน ำไปใช้ได้ทั้งภำครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในกำรบริหำรงำนน้ี มีควำมหมำยอย่ำง
กว้ำงขวำง กล่ำวคือ หำได้มีควำมหมำยเพียงหลักธรรมทำงศำสนำเท่ำน้ัน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและควำมถูกต้องชอบ
ธรรมทั้งปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อำทิ ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ กำรปรำศจำกกำรแทรกแซงจำกองค์กำรภำยนอก 
เป็นต้น  
  หลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมำะสมจะน ำมำปรับใช้ในภำครัฐมี 10 
องค์ประกอบ ดังน้ี 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกัน
และมีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับชั้นน ำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชนโดยกำรปฏิบัติรำชกำรจะต้องมีทิศทำง
ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนที่เป็นมำตรฐำน รวมถึงมีกำรติดตำมประเมินผลและ
พัฒนำ ปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลที่ดีที่ มีกำรออกแบบ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมให้องค์กำรสำมำรถใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนต้นทุน 
แรงงำนและระยะเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจเพื่อตอบสนองควำม  
ต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ กำรให้บริกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
และสร้ำงควำมเชื่อม่ัน ควำมไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนองควำมคำดหวังหรือควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่และผลงำนต่อ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อควำมคำดหวังของสำธำรณะ รวมทั้งกำรแสดงถึงควำมส ำนึกใน
กำรรับผิดชอบต่อปัญหำสำธำรณะ 
 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร M-SAR 
แก้ไขครั้งที่ 3 

หน้าที ่ 16/47 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่บังคับใช ้ 1 พฤษภาคม 2556 

    
 

 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ ชี้แจงได้เม่ือมีข้อสงสัยและสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดยประชำชนสำมำรถรู้ทุกขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือกระบวนกำรต่ำงๆ 
และสำมำรถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนกำรที่ข้ำรำชกำร ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกำสได้
เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำหรือประเด็นที่ส ำคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทำง ร่วมกำรแก้ไข
ปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วนกำรพัฒนำ 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ กำรถ่ำยโอนอ ำนำจกำรตัดสินใจ ทรัพยำกร และภำรกิจจำกส่วน
รำชกำรส่วนกลำงให้แก่หน่วยกำรปกครองอ่ืนๆ (รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น) และภำคประชำชนด ำเนินกำรแทนโดยมีอิสระตำมสมควร 
รวมถึงกำรมอบอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรให้แก่บุคลำกร โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรปรับปรุงกระบวนกำร และเพิ่มผลิตภำพเพื่อผลกำรด ำเนินงำนที่ดีของส่วนรำชกำร 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำน 
ชำยหรือหญิง ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม 
ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ กำรหำข้อตกลงทั่วไปภำยในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซ่ึง
เป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำรเพื่อหำข้อคิดเห็นจำกกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มีข้อคัดค้ำนที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส ำคัญ โดยฉันทำมติไม่จ ำเป็นต้องหมำยควำมว่ำเป็นควำมเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
มหาวิทยาลัย  หมำยถึง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
หน่วยงาน/ศูนย์  หมำยถึง ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
คณะกรรมการประจ าศูนย์  หมำยถึง คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้บริหาร  หมำยถึง ผูท้ี่มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยของศูนย์เครื่องมือฯ เช่น คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์เครื่องมือฯ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือฯ 
รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือฯ และรวมถึงผู้ที่น ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ เช่น หัวหน้ำกลุ่มงำน 
การบริการวิชาชีพ  หมำยถึง กำรบริกำรวิเครำะห์ ทดสอบตำมประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง อัตรำค่ำบริกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2549 ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง อัตรำค่ำกระต่ำย อัตรำค่ำบริกำรพันธ์ุหนู ค่ำบริกำรไนโตรเจนเหลว อัตรำค่ำบริกำรน้ ำ
กลั่น ฯลฯ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมำยถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดกำรด้ำนสำรสนเทศ โดยน ำคอมพิวเตอร์ และระบบกำรสื่อสำรโทรคมนำคมเข้ำมำช่วย
กำรรับ – ส่ง กำรรวบรวม และกำรจัดเก็บข้อมูล กำรประมวลผล กำรพิมพ์ กำรสร้ำงรำยงำน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท ำให้เกิดระบบ
ให้บริกำร กำรใช้เงิน และกำรดูแลข้อมูลด้วย 
ระบบสารสนเทศ หมำยถึง ระบบซ่ึงรวบรวม และมีกำรจัดกำรข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง 
ระบบสำรสนเทศ มีหลำยประเภท เช่น 

1.  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 
2.  ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ 
3.  ระบบประมวลผลรำยวัน 

 

บทท่ี 4  
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ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบตามคุณภาพ 
 

แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

หลักการ 
  กำรพัฒนำตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ มีหลักกำรส ำคัญ 5 ประกำร คือ  

1. ตัวบ่งชี้พัฒนำขึ้นภำยใต้องค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน ที่มีควำมครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประกำรของ 

กำรอุดมศึกษำและพันธกิจสนับสนุน ซ่ึงมีควำมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 

  2.  ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2545  กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปใน
ทิศทำงเดียวกับตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ภำยใต้หลักกำรส ำคัญ คือ ไม่ให้เป็นภำระซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำนแก่
สถำบันอุดมศึกษำ 

3. ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์จะมีทั้งที่ 
สกอ.พัฒนำขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ทั้งน้ี เพื่อควำมเชื่อมโยงและควำมเป็นเอกภำพของระบบประกัน
คุณภำพอุดมศึกษำไทยและเพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอกของ สมศ.  

4. ตัวบ่งชี้มีควำมสมดุลระหว่ำงมุมมองกำรบริหำรจัดกำรทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนนักศึกษำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้ำนกระบวนกำรภำยใน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนบุคลำกร กำรเรียนรู้และนวัตกรรม 

5. จ ำนวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนำขึ้นเป็นเพียงจ ำนวนตัวบ่งชี้ขั้นต่ ำ สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถเพิ่มเติมตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ได้ตำมควำมเหมำะสมกับระดับกำรพัฒนำของสถำบัน  
 

วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
 1. ศึกษำกฎหมำย และเอกสำรที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.1  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
1.2  กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
1.3  กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร 
      อุดมศึกษำ 
1.4  มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2547 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ  
1.5  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
1.6  มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
1.7  กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร 
      อุดมศึกษำ 
1.8  เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
1.9  มำตรฐำนและตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับอุดมศึกษำของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน 

 

      และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
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1.10 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับอุดมศึกษำของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน 
     และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  
2. วิเครำะห์และประมวลข้อมูลจำกเอกสำรต่ำงๆ ที่ เก่ียวข้องในข้อ 1.2.1 เพื่อน ำมำพัฒนำตัวบ่งชี้  โดย
จ ำแนกตำมปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน ที่
ครอบคลุมพันธกิจของสถำบันอุดมศึกษำเป็นกรอบในกำรพัฒนำตัวบ่งชี้ เพื่อให้สำมำรถวัดคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และมำตรฐำนที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้ครบทุกมำตรฐำน 

 3. ก ำหนดตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำที่เป็นตัวบ่งชี้ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 
ตัวบ่งชี้ด้ำนกระบวนกำร และตัวบ่งชี้ด้ำนผลผลิตและผลลัพธ์ ซ่ึงมีควำมครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภำพ ทุกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
และทุกมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ  
 4. ตรวจสอบควำมสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดตำมมุมมองกำรบริหำรจัดกำรทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนนักศึกษำ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้ำนกระบวนกำรภำยใน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนบุคลำกร กำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
 5. ก ำหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพและตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ ดังน้ี 

1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพจะระบุเกณฑ์มำตรฐำนเป็นข้อ ๆ ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ เป็น 5 ระดับ  
มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5  กำรประเมินจะนับจ ำนวนข้อและระบุว่ำผลกำรด ำเนินงำนได้ก่ีข้อ ได้คะแนนเท่ำใด  กรณีที่ไม่ด ำเนินกำรใดๆ 
หรือด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่ำได้ 0 คะแนน 
 2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมำณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่ำเฉลี่ย ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็นคะแนนระหว่ำง 
1 ถึง 5 โดยเป็นค่ำต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม)  ส ำหรับกำรแปลงผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ (ซ่ึงอยู่ในรูปร้อยละหรือค่ำเฉลี่ย) เป็น
คะแนนท ำโดยกำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์  โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก ำหนดค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่ำงเช่น 
 

ตัวอย่างที่ 1 ก ำหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51   
 

      คะแนนที่ได้  = 5
100 

75.51
            =   3.78   

 

ตัวอย่างที่ 2 ก ำหนดร้อยละ 85  เป็นคะแนน 5 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ  34.62  
 

             คะแนนที่ได้  = 5
85

62.34
          =   2.04  

 

ตัวอย่างที่ 3  ก ำหนดค่ำเฉลี่ยคือ จ ำนวนเงินวิจัยต่ออำจำรย์และนักวิจัย 200,000 บำท เป็นคะแนน 5  ผลกำร
ด ำเนินงำนได้ 152,500.35 บำทต่อคน 

  คะแนนที่ได้  = 5
200,000 

152,500.35
   =  3.81 

ตัวอย่างที่ 4  ก ำหนดร้อยละ 90  เป็นคะแนน 5  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08  

   คะแนนที่ได้   = 5
90

92.08
  =  5.12    
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  หลักกำรค ำนวณกำรแปลงค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยเป็นคะแนน  สรุปได้ดังน้ี 
1) ผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับหรือสูงกว่ำค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 
2) ผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน 5 ค ำนวณคะแนนที่ได้ดังน้ี     

 
  คะแนนที่ได้     =     
 
 
ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
        กำรค ำนวณค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยกำรปัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 
3 ตำมหลักกำรปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
                            72.364 เป็น    72.36 
                                  3.975 เป็น 3.98 

 6. ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด ำเนินกำรใด ๆ หรือ
ด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน  โดยมีควำมหมำยของคะแนน ดังน้ี  

 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

 
 7. วิธีกำรคิดผลกำรประเมิน 

                                            1. รำยองค์ประกอบ  น ำคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมำรวมกัน หำรด้วยจ ำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดใน 
องค์ประกอบน้ัน จะเป็นคะแนนเฉลี่ยรำยองค์ประกอบ 
                                             2. ภำพรวม  น ำคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมำรวมกัน หำรด้วยจ ำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของทุก 
องค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 

               คำ่ร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร                x  5 
ค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ  
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องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 
 

หลักการ 
มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งมีปรัชญำ ปณิธำน และจุดเน้นที่อำจแตกต่ำงกัน ดังน้ัน จึงเป็นหน้ำที่ที่หน่วยงำนจะก ำหนด

วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน กฎหมำย และจุดเน้นของมหำวิทยำลัย 
ที่สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยตำมหลักกำรอุดมศึกษำ  มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพ 
(ถ้ำมี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ 

กำรศึกษำ 
2. พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
4. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  พ.ศ. 2547 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
5. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
6. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
7. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher 

Education) (TQF: HEd.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
8. หลักกำรอุดมศึกษำ  

 

ตัวบ่งชี้  จ ำนวน  1   ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย 
   1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   : กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนกำร   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : ศูนย์เครื่องมือฯ มีพันธกิจหลัก คือ จัดบริกำรห้องปฏิบัติกำรเพื่อสนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำร
สอนปฏิบัติกำร  กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำชีพ  รวมถึงกำรพัฒนำและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ  ในกำรด ำเนินพันธกิจหลักแต่ละด้ำน
จ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  เพื่อให้หน่วยงำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
หรือจุดเน้น มีคุณภำพ มีควำมเป็นสำกล และเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ดังน้ัน หน่วยงำนต้องก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีกำร
พัฒนำแผนกลยุทธ์และแผนด ำเนินงำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
                             ในกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงำนแล้ว  
จะต้องค ำนึงถึงหลักกำรอุดมศึกษำ  กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว  มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำน
วิชำชีพที่เก่ียวข้อง  ยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำงๆ ของชำติ  ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  ทั้งน้ี เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ 
เป็นที่ยอมรับ และสำมำรถตอบสนองสังคมในทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสม 
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เกณฑ์มาตรฐาน :    
1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของ 

บุคลำกรในหน่วยงำน และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนหรือมหำวิทยำลัย โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำ
หรือปณิธำนและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี ระยะที่ 10 (ปี พ.ศ. 2555 – 2564) 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนไปสู่ฝ่ำยต่ำงๆ ภำยในหน่วยงำน 
3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำร/โครงกำร ประจ ำปีครบทุกภำรกิจของหน่วยงำน 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดควำมส ำเร็จ 

ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกภำรกิจ 
6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และรำยงำนผล 

ต่อผู้บริหำรหน่วยงำนและคณะกรรมกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร 

และคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ และคณะกรรมกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
  8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์และคณะกรรมกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 
เกณฑ์การประเมิน :    
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร   
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
8  ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :  ปีกำรศึกษำ 
 
แหล่งที่มา          :  ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปและส ำนักงำนบริหำรห้องปฏิบัติกำร 
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องค์ประกอบที่ 2     การผลิตบัณฑิต 
 
หลักการ 
  พันธกิจที่ส ำคัญที่สุดของมหำวิทยำลัย คือ กำรผลิตบัณฑิต หรือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ใน
วิชำกำรและวิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่ก ำหนด กำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักกำรของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกล่ำวจึงเก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน เริ่มตั้งแต่กำรก ำหนด
ปัจจัยน ำเข้ำที่ได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด ประกอบด้วย กำรมีอำจำรย์ที่ มีปริมำณและคุณภำพตำมมำตรฐำนหลักสูตร  มีกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนที่อำศัยหลักกำรร่วมมือของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน  ดังน้ัน จึงจ ำเป็นต้องมี
กำรวำงระบบและกลไกกำรควบคุมคุณภำพขององค์ประกอบต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรผลิตบัณฑิต ได้แก่ หลักสูตรกำรศึกษำในสำขำวิชำต่ำงๆ 
คณำจำรย์และระบบกำรพัฒนำอำจำรย์ สื่อกำรศึกษำและเทคนิคกำรสอน ห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้อ่ืน อุปกรณ์กำรศึกษำ  
สภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้และบริกำรกำรศึกษำ กำรวัดผลกำรศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนของนักศึกษำ องค์ประกอบอ่ืนตำมที่
มหำวิทยำลัยเห็นสมควร  ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 ก ำหนด 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ 

2. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
3. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  พ.ศ. 2547 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
4. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
5. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
6. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง มำตรฐำนของจรรยำบรรณที่พึงมีในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 
7. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualification  Framework for Higher 

Education) (TQF: HEd.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
8. กฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 

กระทรวงศึกษำธิกำร  
9. แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ 
10. เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
11. มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.)  
 
ตัวบ่งชี้  จ ำนวน  1  ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย 

2.5 อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   : อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้    : ปัจจัยน ำเข้ำ  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : นอกเหนือจำกกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติกำร ศูนย์เครื่องมือฯ  มีกำรจัดบริกำร
ด้ำนสถำนที่และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้  โดยเฉพำะในเรื่องกำรบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียน เช่น 
กำรจัดให้มีโรงประลองส ำหรับกำรจัดท ำโครงงำนนักศึกษำ กำรเปิดห้องปฏิบัติกำรให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำมำท ำโครงงำนได้ตลอดเวลำ  
กำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรด้ำนกำยภำพที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักศึกษำ  เช่น  กำรจัดโต๊ะน่ังพักคอยเพื่อรอเรียน ลำน
จอดรถ  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆ อำคำร ให้ดูสวยงำม หรือมีสถำนที่ส ำหรับกำรจัดจ ำหน่ำยเครื่องดื่ม เป็นต้น  
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :        

1. มีกำรจัดหำอุปกรณ์สนับสนุนกำรให้บริกำรต่อนักศึกษำ คณำจำรย์ที่มำใช้บริกำร 
2. มีกำรจัดกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรและสำรเคมีให้แก่นักศึกษำทุกปีกำรศึกษำ  
3. มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำนักศึกษำในด้ำนห้องปฏิบัติกำร  

อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
  4. มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอ่ืนๆ ในด้ำนควำมปลอดภัยพื้นฐำน กำรใช้เครื่องมือและควำมปลอดภัยใน
กำรใช้ห้องปฏิบัติกำรและสำรเคมี 
  5.  มีระบบสำธำรณูปโภคและกำรรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบ และมีระบบ อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำงๆ โดยเป็นไปตำมที่กฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมทั้งแผนกำรบ ำรุงรักษำ 
  6. มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
 7. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในข้อ 6 มำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพที่สนองกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 
เกณฑ์การประเมิน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร   
 4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :  ปีกำรศึกษำ 
 
แหล่งที่มา           :  ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรม 1 
 
 
 
 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร M-SAR 
แก้ไขครั้งที่ 3 

หน้าที ่ 24/47 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่บังคับใช ้ 1 พฤษภาคม 2556 

    
 

 

องค์ประกอบที่ 5    การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
หลักการ 

กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นอีกหน่ึงในภำรกิจของมหำวิทยำลัย โดยหน่วยงำนพึงให้ บริกำรทำงวิชำกำรแก่
ชุมชน และสังคม ในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมถนัดและควำมเชี่ยวชำญที่มีอยู่ โดยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอำจให้เปล่ำโดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำยหรืออำจคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม  โดยให้บริกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน หน่วยงำนอิสระ หน่วยงำนสำธำรณะ 
ชุมชน  และสังคมโดยกว้ำง  รูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำมหลำกหลำย  เช่น กำรอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรของ
หน่วยงำนเป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร ให้ค ำปรึกษำ ให้กำรอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนำวิชำกำร ท ำงำนวิจัยเพื่อตอบค ำถำมต่ำงๆ 
หรือเพื่อชี้แนะสังคม กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรนอกจำกเป็นกำรท ำประโยชน์ให้สังคมแล้ว หน่วยงำนยังได้รับประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ 
คือ เพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ของบุคลำกรในหน่วยงำนอันจะน ำมำสู่กำรพัฒนำ  กำรบูรณำกำร เพื่อใช้ประโยชน์ทำงด้ ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย  ซ่ึงสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยกับองค์กำรต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงำนของนักศึกษำและเป็นกำรสร้ำงรำยได้
ของหน่วยงำนจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรอีกทำงหน่ึงด้วย  

 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

1. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
2. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ.2549  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
3. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
4. มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี้  จ ำนวน  1   ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย 

5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : กำรบริกำรทำงวิชำชีพแก่สังคมเป็นภำรกิจหลักอย่ำงหน่ึงของศูนย์เครื่องมือฯ โดยหน่วยงำนพึง
ก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรบริกำรทำงวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรจัดโครงสร้ำงภำยใน เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน
ระบบดังกล่ำว กำรให้บริกำรวิชำชีพอำจมีควำมเชื่อมโยงกับภำรกิจหรืองำนประจ ำ และสำมำรถบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำชีพกับ
งำนประจ ำได้อย่ำงเหมำะสม  
 
 
 
 
 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร M-SAR 
แก้ไขครั้งที่ 3 

หน้าที ่ 25/47 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่บังคับใช ้ 1 พฤษภาคม 2556 

    
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำชีพแก่สงัคมและด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำชีพแก่สังคมกับกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
3. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำชีพแก่สงัคมกับกำรสนับสนุนกำรวิจัย 
4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรบริกำรทำงวิชำชีพแก่สังคมกับกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และ

กำรวิจัย 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำชีพแก่สังคมกับกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

และกำรวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2   ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 5 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :  ปีกำรศึกษำ 
 
แหล่งที่มา          :  ฝ่ำยวิเครำะห์ด้วยเครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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องค์ประกอบที่ 7    การบริหารและการจัดการ 
 

หลักการ  
 ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร  โดยมีคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์

ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำรท ำงำนของศูนย์เครื่องมือฯ ให้มีประสิทธิภำพ ศูนย์เครื่องมือฯ จะต้องบริ หำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ ให้มี
คุณภำพ  เช่น  ทรัพยำกรบุคคล  ระบบฐำนข้อมูล กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง   กำรบริหำรทรัพยำกรทั้งหมด 
ฯลฯ  เพื่อสัมฤทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
1. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
2. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
3. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
4. มำตรฐำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

รำชกำร (ก.พ.ร.) 
5. มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

(องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 
6. เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติเพื่อสถำบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 
7. เกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
8. ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง คู่ มือและแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำออกใบอนุญำตให้จัดตั้ง

สถำบันอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ.2551 
9. ประกำศทบวงสถำบัน เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544 
 

ตัวบ่งชี้  จ ำนวน  5   ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย 
7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์และผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน 
7.2 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่สถำบันเรียนรู้ 
7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  
7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  
7.5 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบบ “รวมบริกำร  ประสำนภำรกิจ” 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1    : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญต่อกำรเจริญก้ำวหน้ำของหน่วยงำน คือ คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์และผู้บริหำร
ทุกระดับของหน่วยงำนน้ัน ๆ หำกคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์และผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น ำที่ดี มีธรรมำภิบำล รับผิดชอบต่อสังคม 
รักควำมก้ำวหน้ำ ดูแลบุคลำกรอย่ำงดี เปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำ และ
ก ำกับดูแล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปในทิศทำงที่ถูกต้อง จะท ำให้หน่วยงำนเจริญรุดหน้ำอย่ำงรวดเร็ว 
 
 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เกณฑ์มาตรฐาน  :  
1. คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ  หรือข้อบังคับมหำวิทยำลัยที่ก ำหนดครบถ้วนและมีกำร

ประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดล่วงหน้ำ 
2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ มีควำมสำมำรถใน

กำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำหน่วยงำน 
3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผนและผลกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำม

ควำมเหมำะสม 
5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนเต็ม

ตำมศักยภำพ 
6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำน มหำวิทยำลัย และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย  
7. คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนและผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำร

บริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม  
  
เกณฑ์การประเมิน  : 
  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 7 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :  ปีกำรศึกษำ 
 
แหล่งที่มา          : ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปและส ำนักงำนบริหำรห้องปฏิบัติกำร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   : การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู ้
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำข้อที่ 3 ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้
และสังคมแห่งกำรเรียนรู้  ซ่ึงต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อมุ่งสู่สถำบันแห่งกำรเรียนรู้  โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงำน
ซ่ึงกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้มหำวิทยำลัยมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสู งสุด กระบวนกำรในกำร
บริหำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำน ประกอบด้วย กำรระบุควำมรู้ กำรคัดเลือก กำรรวบรวม กำรจัดเก็บควำมรู้ กำรเข้ำถึงข้อมูล  และ
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน กำรสร้ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน กำรก ำหนด
แนววิธีปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน  

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะที่สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนอย่ำงชัดเจนตำม
ประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1  

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหำแนว
ปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2   ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

  3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :  ปีกำรศึกษำ 
 
แหล่งที่มา          :  กลุ่มงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี/ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรม 1 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : หน่วยงำนควรมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบำยและกำรวำงแผนระดับมหำวิทยำลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สำมำรถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและ
ภำยนอก เป็นระบบที่ใช้งำนได้ทั้งเพื่อกำรบริหำร กำรวำงแผน และกำรตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ  เพื่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ทุกด้ำนของบุคลำกร เพื่อกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำหน่วยงำน ทั้งน้ี ระบบ
ดังกล่ำวต้องมีควำมสะดวกในกำรใช้งำนโดยประเมินจำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้  
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีนโยบำยและหรือ/แผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของหน่วยงำน โดยครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน กำรบริหำรจัดกำร และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยในและ/หรือภำยนอกที่เก่ียวข้อง 
  

เกณฑ์การประเมิน  :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

 3  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล        :  ปีกำรศึกษำ 
 
แหล่งที่มา          :  ฝ่ำยสนับสนุนโครงกำรวิจัยและประสำนงำนบัณฑิตศึกษำ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  : ระบบบริหารความเส่ียง 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   เพื่อให้หน่วยงำนมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรบริหำรและควบคุมปัจจัย  กิจกรรม  และ
กระบวนกำรด ำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และกำรฟ้องร้องจำกกำร
ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือควำมคุ้มค่ำ) เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยง และขนำดของควำม
เสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค ำนึงถึงกำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกันจำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำ
ล่วงหน้ำและโอกำสในกำรเกิด  เพื่อป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ  รวมทั้งกำรมีแผนส ำรองต่อภำวะฉุกเฉิน เพื่อให้ม่ันใจ
ว่ำระบบงำนต่ำง ๆ มีควำมพร้อมใช้งำน  มีกำรปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเน่ืองและทันต่ อกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนตำมยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส ำคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรและบุคลำกรภำยในหน่วยงำนร่วมเป็นคณะท ำงำน  
2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงตำมบริบทของหน่วยงำน ตัวอย่ำงเช่น ควำม

เสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่)  ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์  หรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงำน ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยง
ด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณของอำจำรย์และบุคลำกร  ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก  หรือควำมเสี่ยงด้ำนอ่ืน ๆ ตำม
บริบทของหน่วยงำน 

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2   
4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน   
5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ

มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยไปใช้ในกำรปรับ

แผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
 

เกณฑ์การประเมิน   :   
  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   
3 หรือ 4  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 6 ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :  ปีกำรศึกษำ 
 
แหล่งที่มา          :  กลุ่มงำนวิศวกรรมศำสตร์และสนับสนุน/ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปและส ำนักงำนบริหำรห้องปฏิบัติกำร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.5   : ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ  ประสานภารกิจ” 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มำรับบริกำรที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรแบบ “รวมบริกำร ประสำน
ภำรกิจ” โดยฝ่ำยบริหำร ใช้แบบสอบถำมถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบบ “รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” ในส ำนักวิชำ ศูนย์/สถำบัน 
ส่วน และหน่วยงำนต่ำง ๆ ถำมแนวคิดของกำรบริหำรงำนแบบรวมบริกำร ประสำนภำรกิจ จ ำแนกตำมมิติควำมพึงพอใจ ได้แก่ 1) ด้ำน
ผู้รับบริกำร 2) ด้ำนกระบวนกำรภำยใน 3) ด้ำนกำรเงิน 4) ด้ำนนวัตกรรมและกำรเรียนรู้ 

 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน   :   ข้อมูลพื้นฐำนและเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงที่เก่ียวข้อง คือ คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
ผูร้ับบริกำรแบบ รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ ซ่ึงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจำรณำ 4 ประเด็นส ำคัญ คือ 

1. ควำมพึงพอใจด้ำนผู้รับบริกำร 
2. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรภำยใน 
3. ควำมพึงพอใจด้ำนกำรเงิน 
4. ควำมพึงพอใจด้ำนนวัตกรรมและกำรเรียนรู้ 

 

สูตรการค านวณ   : 

    
คะแนนควำมพึงพอใจของผู้ตอบ 

 จ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด 
 
 

เกณฑ์การประเมิน    : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ต่ ำกว่ำ 2.50 2.50 – 2.99 3.00 - 3.49 3.50 – 3.99 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 

4.00  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีกำรศึกษำ 
 
แหล่งที่มา          :  กลุ่มงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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องค์ประกอบที่ 9    ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 

หลักการ 
 ระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นปัจจัยส ำคัญที่แสดงถึงศักยภำพกำรพัฒนำคุณภำพของ

หน่วยงำน  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น  หน่วยงำนจะต้องพัฒนำระบบ
และกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำงต่อเน่ือง  และมีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เป็นลักษณะเฉพำะของหน่วยงำน 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ

กำรศึกษำ 
2. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
3. กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
4. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  พ.ศ. 2547 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
5. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
6. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
7. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualification Framework for Higher 

Education) (TQF: HEd.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
8. เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
9. มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 
 

ตัวบ่งชี้  จ ำนวน  1   ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย 
9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1    : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของมหำวิทยำลัยตำมที่ก ำ หนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงมหำวิทยำลัยต้องสร้ำงระบบและกลไกในกำร
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดับคุณภำพตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง มีกำรวัดผลส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน  มีกำรประเมินและ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเน่ือง โดยมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้เห็นว่ำเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งน้ี เพื่อเป็น
หลักประกันแก่สำธำรณชนให้ม่ันใจได้ว่ำสถำบันสำมำรถสร้ำงผลผลิตทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
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เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของหน่วยงำน 
และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยคณะกรรมกำร ประจ ำศูนย์และ
ผู้บริหำรของหน่วยงำน 

3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำร

ด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์และ
มหำวิทยำลัยตำมก ำหนด โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้วนตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำ
แผนกำรพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำน   

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพ โดยเฉพำะคณำจำรย์ นักศึกษำ และผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจ

ของหน่วยงำน 
8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในและ/หรือภำยนอกสถำบันและมีกิจกรรมร่วมกัน  
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอ่ืนสำมำรถ

น ำไปใช้ประโยชน์  
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
 4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
9 ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล        :  ปีกำรศึกษำ 
 
แหล่งที่มา          :  ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรเกษตร/ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
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องค์ประกอบที่ 12    การบริหารจัดการภารกิจหลักศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
หลักการ 

 ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีภำรกิจหลักด้ำนกำรจัดบริกำรห้องปฏิบัติกำร เพื่อสนับสนุนรองรับกำรเรียน
กำรสอนในภำคปฏิบัติกำรพื้นฐำนและเฉพำะสำขำวิชำ สนับสนุนงำนวิจัยและพัฒนำ และงำนบริกำรวิชำชีพแก่หน่วยงำนต่ำงๆทั้ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ครอบคลุม องค์กำรภำครัฐ  เอกชน องค์กำรอิสระ องค์กำรสำธำรณะ ชุมชน และ สังคม โดยจัดพื้นที่
ใช้สอยของอำคำร บุคลำกร ห้องปฏิบัติกำร เครื่องมือและอุปกรณ์ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำรให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มขึ้น
ของจ ำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร และหลักสูตรที่มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรเรียนกำรสอน และให้สอดคล้องตำมแผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัยโดยค ำนึงถึงควำมมีประสิทธิภำพ ควำมไม่ซ้ ำซ้อน ควำมประหยัด 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

1. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
2. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
3. เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติเพื่อสถำบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 
4. เกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
5. มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 :2005(มอก.17025:2548) 

 
ตัวบ่งชี้  จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย 

12.1   มีกำรพัฒนำศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่องค์กรคุณภำพ 
12.2   กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ 

   12.3    ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1    : มีการพัฒนาศูนย์เครื่องมือสู่องค์กรคุณภาพ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ระบบกำรบริหำรงำนที่ เน้นคุณภำพในทุกด้ำน และทุกกิจกรรมขององค์กร โดยผู้บริหำร
ระดับสูงมองเห็นควำมส ำคัญและสนับสนุนกิจกรรมเหล่ำน้ัน กำรปรับปรุงคุณภำพเป็นหน้ำที่ของทุกคนที่จะให้ควำมร่วมมือและควำม
รับผิดชอบ ตลอดจนกำรปรับปรุงกำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำร  
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ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน   :  
1. แผนงำนคุณภำพเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งคุณภำพของศูนย์เครื่องมือฯ และหลักฐำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนคุณภำพ

ตลอดจนกำรประเมินและปรับปรุง 
2. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนคุณภำพของศูนย์เครื่องมือฯ  ตลอดจนนโยบำยคุณภำพ คู่มือคุณภำพ ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน วิธีกำรปฏิบัติงำน/วิธีทดสอบ แบบฟอร์ม/บันทึก หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรกำรและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
3. ข้อมูลและสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรงำนคุณภำพของ ศูนย์เครื่องมือฯ เช่น ค ำสั่ง

แต่งตั้งหรือมอบหมำยผู้รับผิดชอบ รำยงำนกำรประชุมของทีมงำนหรือ คณะกรรมกำรบริหำรผู้รับผิดชอบหลักด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพ 
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพ หลักฐำนกำรส่งเสริมสนับสนุน เอกสำรและสื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ 

4. จ ำนวนบุคลำกร และห้องปฏิบัติกำรที่มีกำรน ำระบบบริหำรงำนคุณภำพไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
5. จ ำนวนขอบข่ำย/จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำร/ใบรับรองที่แสดงถึง 

ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำนคุณภำพห้องปฏิบัติกำร เช่น  จ ำนวนรำงวัลต่ำง ๆ ที่บุคลำกรได้รับจำกกำรท ำระบบบริหำรงำนคุณภำพ 
ประสิทธิผลของกำรท ำงำนที่เพิ่มขึ้น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน    :    

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ มีกำรทบทวนและจัดท ำแผนงำนคุณภำพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่ง 
คุณภำพ และประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้พนักงำนของศูนย์เครื่องมือฯ รับทรำบ 

2. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนคุณภำพและประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยร้อยละ 80 
3. มีกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยในและกำรตรวจประเมินจำกภำยนอก ประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำน

คุณภำพ 
4. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรงำนคุณภำพโดยให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนงำน

ปกติ 
5. ได้รับรำงวัลคุณภำพขององค์กร เช่น ได้รับรำงวัล 5 ส ,QCC , ISO 9001 ,ISO/IEC 17025:2005 ,TQA,TQC  เป็นต้น 

 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีกำรศึกษำ 
 
แหล่งที่มา    :  กลุ่มงำนวิศวกรรมศำสตร์และสนับสนุน/ฝ่ำยวิเครำะห์ด้วยเครื่องมือ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.2    : มีระบบและกลไกในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อพัฒนำและธ ำรงรักษำบุคลำกรให้มี 
    คุณภำพและประสิทธิภำพ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :   คุณภำพของกำรศึกษำจะเกิดขึ้น ถ้ำสถำนศึกษำมีบุคลำกรที่มีคุณภำพ มีควำมรักองค์กร มุ่งม่ัน
ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระงำนที่ก ำหนด ผู้บริหำรมีกำรมอบหมำยงำนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำตำมศักยภำพ ควำมถนัด ควำมสนใจของ
แต่ละบุคคล บุคลำกรทุกระดับมีควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน องค์กรมีกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำขำวิชำชีพ และหำวิธีกำรที่จะธ ำรง
รักษำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :   ข้อมูลพื้นฐำนและเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง เช่น  
1. แผนงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสถำบัน และหลักฐำนกำรด ำเนินงำนตำมแผน ตลอดจนกำร 

ประเมินและปรับปรุง 
2. โครงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสถำบัน ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกำศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนว 

ปฏิบัติในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสถำบัน เช่น หลักเกณฑ์กำรรับเข้ำ สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ ระบบพิจำรณำควำมดี 
ควำมชอบ เป็นต้น 

3. ข้อมูลและสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสถำบัน เช่น ค ำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ  รำยงำนกำรประชุมของทีมงำนหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ระบบฐำนข้อมูล
บุคลำกรของสถำบัน สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรท ำงำน ข้อมูลหรือหลักฐำนกำรจัดสรรทรัพยำกรสนับสนุน    

4. จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำและเลื่อนต ำแหน่ง เช่น กำรฝึกอบรมกำรศึกษำต่อ กำรเข้ำร่วมประชุม 
วิชำกำร ตลอดจนกำรเลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่งวิชำกำร 

5. สถิติกำรเข้ำออก (turnover)  ของบุคลำกรทุกประเภท 
6. สถิติเก่ียวกับกำรได้รับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของบุคลำกร 
7. ควำมส ำเร็จในกำรบรรลุแผนกำรพัฒนำบุคลำกรทุกกลุ่ม ทั้งแผนระยะสั้น  ระยะปำนกลำงและระยะยำว 
8. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกระดับและน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง 
9. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่แสดงถึงระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน เช่น ระดับควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติตำม 

จรรยำบรรณวิชำชีพ จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ ทั้งในระดับสถำบัน ระดับชำติ และนำนำชำติ 
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เกณฑ์มาตรฐาน   :    
1. มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรทรพัยำกรบคุคลทีเ่ป็นรปูธรรม ภำยใต้กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีระบบและกลไกในกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลทีเ่ป็นกำรส่งเสริมสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรสรรหำ 

กำรจัดวำงคนลงต ำแหน่ง  กำรก ำหนดเส้นทำงเดินของต ำแหน่ง กำรสนับสนุนเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  มำตรกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ  มำตรกำรลงโทษ รวมทั้งกำรพัฒนำ และรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพ 

3. มีระบบสวัสดิกำรและเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงบรรยำกำศที่ดีให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และอยู่อย่ำงมีควำมสุข 

4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรที่มีศักยภำพสูงให้มีโอกำสประสบควำมส ำเร็จและก้ำวหน้ำในอำชีพอย่ำงรวดเร็ว 
ตำมสำยงำน 

5. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกระดับอย่ำงเป็นระบบ 
6. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเสนอผู้บริหำรระดับสูง และมีแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ้น 
  

เกณฑ์การประเมิน    :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 5-6 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :  ปีกำรศึกษำ 

 
แหล่งที่มา     : กลุ่มงำนวิศวกรรมศำสตร์และสนับสนุน/ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปและส ำนักงำนบริหำรห้องปฏิบัติกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร M-SAR 
แก้ไขครั้งที่ 3 

หน้าที ่ 38/47 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่บังคับใช ้ 1 พฤษภาคม 2556 

    
 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.3    : ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรศูนย์เครื่องมือ 
    วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้    : ผลผลิต 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :   กำรบริกำรห้องปฏิบัติกำรเพื่อกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติกำร สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ 
และให้บริกำรทำงวิชำชีพด้ำนวิเครำะห์ ทดสอบ/สอบเทียบ และกำรบริกำรผู้รับบริกำร เป็นภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และเป็นกำร
ตอบสนองและแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงถือเป็นบทบำทหน่ึงของศูนย์เครื่องมือฯ กำรตอบสนองดังกล่ำวจะมีคุณภำพมำกน้อย
เพียงใด ศูนย์เครื่องมือฯต้องแสวงหำและรวบรวมผลสะท้อนกลับจำกผู้รับบริกำรทั้งแง่บวกและลบ ซ่ึงสำมำรถสะท้อนได้จำกควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร ทั้งผู้รับบริกำรภำยใน (คณำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำ พนักงำน) ประชำชนผู้มำรับบริกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ
หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ผลสะท้อนกลับจะถูกใช้ในกำรวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนศูนย์เครื่องมือ กิจกรรม
ห้องปฏิบัติกำร และกำรบริกำรผู้รับบริกำร ซ่ึงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจะพิจำรณำ 4 ประเด็นส ำคัญ คือ 

1. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
2. ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
3. ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
4. ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 

 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :   ข้อมูลพื้นฐำนและรำยงำนผลส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรบริกำรวิชำชีพ  

1. ข้อมูลพื้นฐำนและรำยงำนผลส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรบริกำรวิชำชีพ 
2. ข้อมูลพื้นฐำนและรำยงำนผลส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรบริกำร 

 

สูตรการค านวณ   : 

 
คะแนนควำมพึงพอใจของผู้ตอบ 

จ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 1.50 คะแนนเฉลี่ย  

1.50-2.49 
คะแนนเฉลี่ย 

 2.50-3.49 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 คะแนนเฉลี่ย 4.50 

ขึ้นไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   :  ปีกำรศึกษำ 
 

แหล่งที่มา     : ฝ่ำยสนับสนุนโครงกำรวิจัยและประสำนงำนบัณฑิตศึกษำ 
 
 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร M-SAR 
แก้ไขครั้งที่ 3 

หน้าที ่ 39/47 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่บังคับใช ้ 1 พฤษภาคม 2556 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร M-SAR 
แก้ไขครั้งที่ 3 

หน้าที ่ 40/47 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่บังคับใช ้ 1 พฤษภาคม 2556 

    
 

 

 
 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร M-SAR 
แก้ไขครั้งที่ 3 

หน้าที ่ 41/47 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่บังคับใช ้ 1 พฤษภาคม 2556 

    
 

 

 
 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร M-SAR 
แก้ไขครั้งที่ 3 

หน้าที ่ 42/47 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่บังคับใช ้ 1 พฤษภาคม 2556 

    
 

 

 
 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร M-SAR 
แก้ไขครั้งที่ 3 

หน้าที ่ 43/47 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่บังคับใช ้ 1 พฤษภาคม 2556 

    
 

 

 
 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร M-SAR 
แก้ไขครั้งที่ 3 

หน้าที ่ 44/47 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่บังคับใช ้ 1 พฤษภาคม 2556 

    
 

 

 
 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร M-SAR 
แก้ไขครั้งที่ 3 

หน้าที ่ 45/47 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่บังคับใช ้ 1 พฤษภาคม 2556 

    
 

 

 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร M-SAR 
แก้ไขครั้งที่ 3 

หน้าที ่ 46/47 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่บังคับใช ้ 1 พฤษภาคม 2556 

    
 

 

 

 
 



  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร M-SAR 
แก้ไขครั้งที่ 3 

หน้าที ่ 47/47 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่บังคับใช ้ 1 พฤษภาคม 2556 

    
 

 

 
 


