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คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ปีการศึกษา
2554 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานการวิเคราะห์ และประเมินผลงานของเทคโนธานี
ในรอบปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555) ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพื่อให้
เป็ น ข้อมู ล ประกอบการประเมิน คุณภาพการศึกษาจากหน่ ว ยงานภายนอก ซึ่งเทคโนธานี จะนาผล
ประเมินไปใช้กาหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี เมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2555 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2555 (จากการแจ้งเวียนเอกสาร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ปีการศึกษา
2554 ฉบับนี้ ได้มีการปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับหน่วยงาน) จากการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เทคโนธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุ รนารี ปีการศึกษา 2554 ฉบับนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒ นาการ
ทางานของเทคโนธานีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามปณิธาน และวิสัยทัศน์ของเทคโนธานีต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์)
รักษาการแทนผู้อานวยการเทคโนธานี
ประธานคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี
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บทสรุปผู้บริหาร
เทคโนธานี มีบ ทบาทหน้ าที่ภ ารกิจหลั กในการให้ บริการวิช าการ พัฒ นาปรับแปลงและถ่ายทอด
เทคโนโลยี สู่ ชุ ม ชน ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ เป็ น การตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่ให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงภารกิจในการบริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลง
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมของมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2554 เทคโนธานีได้ดาเนินการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานประจาปีการศึกษา 2554
(พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555) เทคโนธานีได้ทาการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ของ สกอ.
จานวน 9 ตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ มทส. จานวน 5 ตัวบ่งชี้ และตัว บ่งชี้เทคโนธานี 1 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 19
ตัวบ่งชี้ ใน 7 องค์ประกอบ ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพภาพรวม
1. ในภาพรวม ผลการดาเนินงานของหน่วยงานอยู่ในระดับดีมาก คือได้ คะแนน 4.67 จากคะแนนเต็ม 5
2. เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 19 ตัวบ่งชี้ พบว่า
2.1 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จานวนทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1) ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (5 คะแนน)
2) ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม (5 คะแนน)
3) ตัวบ่งชี้ 5.3 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (5 คะแนน)
4) ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
(5 คะแนน)
5) ตัวบ่งชี้ 5.5 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
(5 คะแนน)
6) ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้ (5 คะแนน)
7) ตัวบ่งชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (5 คะแนน)
8) ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (5 คะแนน)
9) ตัวบ่งชี้ 9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (4.64 คะแนน)
10) ตัวบ่งชี้ 9.3 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ
(5 คะแนน)
11) ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย (5 คะแนน)
12) ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (5 คะแนน)
13) ตัวบ่งชี้ 11.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้บริการงานปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี (5 คะแนน)
14) ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (5 คะแนน)
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2.2 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี จานวนทั้งสิ้น 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1) ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (4 คะแนน)
2) ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และผู้บริหารทุกระดับของเทคโนธานี
(4 คะแนน)
3) ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ (4 คะแนน)
4) ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (4 คะแนน)
2.3 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้ จานวนทั้งสิ้น 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1) ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (3 คะแนน)
ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
เทคโนธานี ได้ กาหนดก าหนดปณิ ธ าน วิสั ยทัศ น์ พั นธกิ จ ไว้ชัด เจนอีกทั้ งมีแ ผนกลยุท ธ์
แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกันและกัน และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5

การบริการวิชาการ
เทคโนธานี ได้รับมอบหมายภารกิจหลักที่สาคัญจากมหาวิทยาลัย คือ งานบริการวิชาการแก่
สังคม ส่วนใหญ่เน้น การให้ บริการในรูปแบบการจัดอบรม สัมมนา และการจัดทาค่าย มีการใช้ท รัพยากร
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่
สังคม ตามเป้าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ มีการวางแผน
ระบบการติดตามประเมินผล
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 คะแนน ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 7

การบริหารและการจัดการ
เทคโนธานี ใช้ร ะบบการบริห ารที่มีคณะกรรมการบริหารหน่ว ยงานมีส่ ว นสาคัญในการ
กาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ นโยบาย ซึ่งใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ยังไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
ของคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน โดยมีฝ่าย/โครงการ เป็นตัวหลักในการดาเนินงาน และมุ่งเน้นให้บุคลากร
มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหน่วยงาน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้
ในกระบวนการบริหาร ช่วยให้เกิดความมั่นใจต่อระบบบริการยิ่งขึ้น ตลอดจนการพยายามนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการทางานให้มีระบบมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 คะแนน ระดับดีมาก
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องค์ประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ
เทคโนธานี มีรู ปแบบการบริหารจัดการทางเงินและงบประมาณเป็นของตนเองแต่อยู่
ภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณ มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย มีการ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และได้สร้างความ
เชื่อมโยงกับการวางแผนงบประมาณตามภารกิจได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ ทางการเงินที่
เป็นรูปธรรม
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน ระดับดี
องค์ประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เทคโนธานี ให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพโดยได้จัดระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เหมาะสมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องถือเป็นส่วนหนึ่ง
ในงานประจ า โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การตั้ ง แต่ ก ารวางแผน การด าเนิ น งานตามแผน การตรวจสอบและ
ประเมิน ผล ส่ งเสริ มให้ บุ คลากรทุกฝ่ าย/โครงการมีส่ ว นร่ว มในการรับรู้ เข้าใจในการทาประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกจากนี้ยังได้นาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เข้ามาใช้ในหน่วยงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยเทคโนธานียัง มีแผนการที่จะนาระบบคุณภาพทุกระบบรวมเข้า
ด้วยกัน เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และรายงานข้อมูล ตลอดจนการสนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ
และให้มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการพัฒนานาไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ
พยายามดาเนินการให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งชี้ที่ 9.1
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 11

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานี ไ ด้รั บ มอบหมายภารกิ จหลั กที่ ส าคั ญจากมหาวิท ยาลั ยคื อ งานปรับแปลง
ถ่า ยทอด และพัฒ นาเทคโนโลยี ส่ ว นใหญ่ เ น้ น การให้ บ ริก ารในรู ป แบบการให้ คาปรึ ก ษา งานศึก ษาวิ จั ย
ปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงงานสร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม ได้มีการดาเนินการตามรูปแบบประกันคุณภาพให้เป็นตามมาตรฐานที่ยอมรับ มีการจัดทา
แผนเชื่ อ มโยงบู ร ณาการงานปรั บ แปลง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ให้ เ ข้ า กั บ ภารกิ จ งานอื่ น ของ
มหาวิทยาลัย หรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน การเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมวิจัยต่อ
ยอดกับกลุ่มอุตสาหกรรม การบ่มเพาะธุรกิจ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการประเมินสัมฤทธิผล และนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
เชื่อมโยงบูรณาการ ซึ่งจะสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี เช่น การเชื่ อมโยงเข้า
งานบริการวิชาการ การให้คาปรึกษาเชิงลึก การบริการวิเคราะห์ทดสอบ ตามการบริหารงานระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน ระดับดี
องค์ประกอบที่ 12

การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตามที่ เ ทคโนธานี ได้ ดาเนิ นการตามแผนปฏิบัติ การประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ในภารกิจหลัก 2 ประการ ได้แก่ งานบริการวิชาการ และงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 96.61 โดยตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 80
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
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ง

รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

สารบัญ
หน้า

คานา
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญตาราง

ก
ข
จ
ฉ
ช

ส่วนที่ 1 บทนา
1. ความเป็นมาของเทคโนธานี
2. บทบาทหน้าที่
3. วิสัยทัศน์
4. พันธกิจ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนธานี
6. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร
7. บุคลากร
8. งบประมาณ
9. ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน

1
1
3
3
3
3
4
5
6
7
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำของเทคโนธำนี
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เป็นต้นมา จนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) รัฐบาลได้เน้นความสาคัญต่อ
บทบาทของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นาประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโด ยมุ่ ง เน้ น ให้
มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการปรับบทบาทให้เอื้ออานวยต่อการสร้างความสัมพันธ์และร่วมกันระหว่าง
ภาคธุรกิจเอกชนภาครัฐบาลในการพัฒนาวิทยาการร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถ
ในการพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่ผ่าน
มามีปัญหาหลักที่สาคัญ 3 ประการ ที่ต้องการการปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็น
รูปธรรม ได้แก่
1. การวิจัยและพัฒนา ขาดเป้าหมายและทิศทางการวิจัย ขาดความต่อเนื่อง ทาให้ไม่
สามารถพัฒนาไปสู่กระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ขาดงบประมาณสนับสนุน จาก
ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยังมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาน้อย
2. การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี มี ข้ อ เสี ย เปรี ย บในสั ญ ญาการน าเข้ า เทคโนโลยี ข าด
ความสามารถในการต่อรองและการคัดเลือกเทคโนโลยี เพราะขาดข้อมูลสารสนเทศ
ขาดความรู้ และไม่สามารถพึ่งตนเองในการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรของประเภทอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
3. กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขาดกาลังคนที่มีคุณภาพ การผลิตกาลังคน
ผิดประเภท ขาดประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติภาคสนาม ขาดความ
ชานาญในการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และใช้กาลังคนไม่คุ้มค่า
ตลอดจนควรมี ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศู น ย์ ค วามเป็ น เฉพาะ เช่ น ศู น ย์ วิ จั ย มั น
สาปะหลังและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ
จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้วางแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ และแก้ปัญหาดังกล่าวได้
อย่างแท้จริง โดยเตรียมการและวางแผนการจัดตั้ง เทคโนธำนี (Technopolis) ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการจัดการตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม โดยสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด
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มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีส ุร นารี ไ ด้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดเทคโนธานี (Technopolis) เมื่อวัน
พุธที่ 29 มีนาคม 2538 ประกอบด้วยอาคารจานวน 9 หลัง พื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร
บนพื้นที่ 600 ไร่
แผนการจัดตั้งเทคโนธานี เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในช่วงแรก
ก่อนที่จะพัฒนาให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ รัฐบาลได้กาหนดให้บริเวณ
เทคโนธานีเป็นสถานที่จั ดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี 2538 (World Tech’95
Thailand) ซึ่งเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับชาติ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็นรู้จัก
อย่างกว้างขวาง
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 2/2539 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม
2539 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกศูนย์บริการวิชาการกับยุบเลิกส่วนงานเทคโนธานีของสถาบันวิจัยและ
พัฒ นา ตั้งเป็ น ส่ ว นงานมีฐ านะเทีย บเท่าส านักวิช า ศูนย์ และสถาบันของมหาวิทยาลัย เรียกว่า
“เทคโนธานี ” เพื่อทาหน้ า ที่เป็น หน่ ว ยงานกลางของมหาวิทยาลั ยในการดาเนินภารกิจด้านการ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม และด้ า นการปรั บ แปลงถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
รายละเอียดตามข้อกาหนด มทส. ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23
เมษายน 2539
ปี พ.ศ. 2543 ได้โอนย้ายโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจากฝ่ายวิชาการมาเป็น
งานส่วนหนึ่งของเทคโนธานี และปรับโครงสร้างจาก 5 ฝ่าย เป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปีเดียวกันเทคโนธานีได้รับการ
รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 จากบริษัท SGS (Thailand) จากัด
ปี พ.ศ. 2547 เทคโนธานีได้รับการรับรองการปรับระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO
9002 : 1994 เป็น ISO 9001 : 2000 จากบริษัท SGS (Thailand) จากัด
ปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารของเทคโนธานี เป็น 3 ฝ่าย 4 โครงการ คือ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการอุทยานผีเสื้อ
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และ
โครงการศูน ย์ การเรี ย นรู้ ของชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้เ พิ่มอีก 2 โครงการ คือโครงก าร
ศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ และโครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม
ปลายปี พ.ศ. 2552 ได้ เ พิ่ ม อี ก 1 โครงการ คื อ โครงการหน่ ว ยบริ ก ารทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยมีสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อาคาร F 1)
ต้นปี พ.ศ. 2553 ได้แต่งตั้งตาแหน่งหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี โดยได้
มอบหมายให้เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 และเมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เทคโนธานีได้รับการรับรองการต่ออายุระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ISO (Renew-certification) และการรักษาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน (Surveillance) รวมถึง
การรับรองการปรับเปลี่ยนยกระดับระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานจาก ISO 9001 : 2000 เป็น ISO
9001 : 2008 จากบริษัท SGS (Thailand) จากัด
ต้นปี พ.ศ. 2554 ได้ปรับเพิ่มอีก 2 โครงการ คือ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และ
โครงการเมืองจราจรจาลอง
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เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 แต่งตั้งรักษาการแทนรองผู้อานวยการเทคโนธานี เพิ่มอีก 1
ต าแหน่ ง และเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2555 มี ก ารทดลองปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน
ซึ่ ง แบ่ ง โครงสร้ า งเป็ น 5 กลุ่ ม งาน ได้ แ ก่ กลุ่ ม สนั บ สนุ น การบริ ห ารงานกลาง (Central
Administration Support Group) กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park Group)
กลุ่มโครงการพิเศษ (Special Project Group) กลุ่มบริการวิชาการ (Academic Service Group)
และกลุ่มอุทยานการเรียนรู้สิรินธร (Sirindhorn Learning Park) โดยยกเลิกตาแหน่งหัวหน้า
สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานีเป็นการภายใน และกาหนดให้มีงานระบบบริหารคุณภาพ (Quality
Management System) เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบภาระงานด้านระบบคุณภาพ 5 ระบบ ประกอบด้วย
งานระบบบริหารคุณภาพ ISO งานประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจกรรม 5ส งานการจัดการความรู้
และงานบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้ งานระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)
สังกัดอยู่ในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับผู้อานวยการเทคโนธานี

2. บทบำทหน้ำที่
เทคโนธานี เป็ น หน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการ
ให้บริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานการดาเนินงานตามภารกิจในการบริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนโดยตอบสนองเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ

3.วิสัยทัศน์
เทคโนธานีมุ่งมั่นที่จะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์สาหรับภาคอีสานใต้ที่สมบูรณ์แบบมีความเป็น
เลิศในการบริการอย่างมีคุณภาพในระบบมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม

4. พันธกิจ
1. พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและกลุ่มการผลิต เพื่อให้ความสามารถในการเลือกรั บการ
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป
2. ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยสร้างให้เกิดกระบวนการปรับแปลงและ
ถ่ายทอดเสริมสร้างให้ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการรักษา ปรับแปลง พัฒนา และสร้าง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ โดยทาให้มีความสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น
3. ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ป ระชาชน และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ มผลผลิต และ
บริการให้คาปรึกษาการใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่หรือหน่วยงาน

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนธำนี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนธานี ตามแผนระยะยาว 3-5 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554)
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1. รักษาจุดแข็ง พัฒนา และปรับตัว อย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รู้ต้นทุนของการให้บริการ ทาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างรายได้จากการให้บริการ
วิชาการให้กับมหาวิทยาลัยจนสามารถพึ่งตนเองทางการเงินได้มากขึ้น
3. สร้างฐานข้อมูล เครือข่าย และความเชื่อมโยงระหว่างผู้สนับสนุนทุนภาครัฐ เอกชน และ
กลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ชุมชน สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ภาคการผลิตกับ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ การใช้เทคโนโลยีของชุมชน และอุตสาหกรรม
4. สนั บ สนุ น การพัฒ นาศู น ย์ค วามเป็น เลิ ศ เฉพาะทาง เช่ น ศู นย์ วิจัย มันส าปะหลั ง และ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ

6. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเทคโนธำนี
เทคโนธานี ดาเนินงานภายใต้กากับของ “คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ” ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ากภายนอกมหาวิทยาลั ย ผู้ แทนจากส านั กวิช าและศูนย์ต่าง ๆ ทาหน้าที่ วางแผน
และกาหนดนโยบายในภาพรวม กากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กาหนด
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเทคโนธำนี
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1. กลุ่มงำนบริหำร
ลักษณะงำนบริหำรงำนทั่วไป : สนับสนุน อานวยความสะดวกให้งานภารกิจหลัก
ขับเคลื่อนในทิศทางที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 ส านั ก งานผู้ อ านวยการเทคโนธานี (ฝ่ า ย
บริหารงานทั่วไป) ได้แก่ งานเลขานุการผู้บริหาร งานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล งานสารสนเทศ งานระบบคุณภาพ และ
งานบริหารจัดการทรัพย์สิน ส่วนที่ 2 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และส่วน
ที่ 3 งานประกันคุณภาพ
2. งำนบริกำรวิชำกำร
ลักษณะงำนบริกำรวิชำกำร : งานให้บริการรูปแบบ การจัดฝึกอบรม สัมมนา และการ
จั ด ท าค่ า ยวิ ช าการด้ า นต่ า งๆ งานสร้ า งความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ เอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม
ประกอบด้วย ฝ่ายบริการวิชาการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โครงการ
อุทยานผีเสื้อ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการเมืองจราจรจาลอง โครงการ
หน่วยบริการงานแปลและล่าม และโครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ
3. งำนปรับแปลง และถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ลักษณะกำรบริกำรงำนปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี : งานให้คาปรึกษา
ศึกษาวิจัยและพัฒ นา ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น การให้คาปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้าน การวิเคราะห์ทดสอบ และงานสร้าง
ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม
ประกอบด้ ว ย ฝ่ า ยปรั บ แปลงและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี โครงการอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ โครงการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย และ
โครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์

7. บุคลำกร
ปีงบประมาณ 2554 เทคโนธานีมีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจานวน 97 คน ประกอบด้วย
ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ ผู้ ช่ ว ยผู้ บ ริห ารหน่ ว ยงานต าแหน่ ง หั ว หน้ าส านั ก งาน
บุคลากรสายวิชาการตาแหน่งหัวหน้าโครงการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานประจา
มทส. จานวน 14 คน พนักงานประจาเทคโนธานี จานวน 41 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/
รายวัน 33 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรเทคโนธานีตามวุฒิการศึกษา
สถำนภำพพนักงำน

รวม

พนักงำนประจำมหำวิทยำลัย
- พนักงานสายวิชาการ
- พนักงานสายปฏิบัติการฯ
พนักงำนประจำเทคโนธำนี
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยวัน

23
8
15
41
24
9

ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
5
6

รวมทั้งสิ้น

97

11
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วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรี ปริญญำโท

ปริญญำเอก

9
9
31
16
2

5
5
5
7
1

9
8
1
1
-

58

18

10
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8. งบประมำณ
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2554
แสดงถึงฐานะทางการเงิน โดยมีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินและส่วนของทุน 83.64 ล้านบาท
หน่วย : ล้ำนบำท

สินทรัพย์
ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ถาวร

83.64

หนี้สินและส่วนของทุน

83.64

30.16
53.48

ประกอบด้วย
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินอื่น ๆ
ส่วนของทุน

23.32
41.06
19.26

งบรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2554
ผลการดาเนินงานในรอบปี มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 1.135 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้ทั้งสิ้น 86.54 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 85.40 ล้านบาท
หน่วย : ล้ำนบำท

รำยได้รวมทั้งสิ้น
ประกอบด้วย
รายได้เงินอุดหนุน
รายได้เงินวิสาหกิจ

86.54

ค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น

9.06
77.48
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ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคา

85.40
17.77
62.29
1.83
3.51
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9. ผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมอบให้ฝ่ายบริหาร โดยส่วนสารบรรณและนิติการใช้
แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประสานภารกิจ กับทุ กหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
รวมจานวน 570 คน จาแนกตามกลุ่มมิติความพึงพอใจ และหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งถามแนวคิดของการ
บริหารงานแบบ “รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” ในด้ำนมิติควำมพึงพอใจ ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.69 ซึง่ เทคโนธานีได้คะแนนเฉลี่ย 3.45 โดยจาแนกตามมิติความพึงพอใจ ดังนี้
1. ด้านผู้รับบริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.48
2. ด้านกระบวนการภายใน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.34
3. ด้านการเงิน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.31
4. ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.41
หลักฐำนในรำยงำน :
เอกสารประกอบที่ 1

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ
ของเทคโนธานี

หลักฐำนทำงอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ ส่วนสารบรรณและนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://web.sut.ac.th/dcdl/
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและ
ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 :

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ

ตัวบงชี้ที่ 1.1

:

กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
8 ข้อ

: 8 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรั ช ญาหรื อปณิ ธ านและพระราชบั ญญั ติข องมหาวิ ทยาลั ย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกฝ่าย/โครงการภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 3 พันธกิจ
คื อ พั ฒ นาก าลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การปรั บ แปลง
ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่
ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 3 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ
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เกณฑ์มาตรฐาน
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานเพื่อพิจารณา
8. มี ก ารน าผลการพิ จ ารณาข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
รายละเอียดการดาเนินงาน

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ



:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานโดยการมี
ส่วนร่ วมของบุค ลากรในหน่ว ยงาน และได้รั บความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ หาร
หน่ ว ยงาน โดยเป็ น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและพระราชบั ญ ญั ติ ข อง
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) โดยจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ปณิธาน นโยบาย ตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับตามขั้นตอนการ
บริ ห ารงาน โดยมีการจั ดประชุ มหารือวิเคราะห์ ประมวลผลในระดับหั ว หน้าฝ่าย/โครงการ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยแผนกลยุทธ์ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกฝ่าย/โครงการภายใน มีการประชุมชี้แจง
และถ่ายทอดท าความเข้าใจให้ บุ คลากรภายในองค์กรระดั บหั วหน้ าฝ่ าย/โครงการ ได้รั บทราบ
วิสั ยทั ศน์ กลยุ ทธ์ เป้ าหมาย ผลผลิ ต และตั วชี้ วัด โดยได้ กาหนดกลุ่ มงานผู้ รั บผิ ดชอบ เพื่อให้
ดาเนินงานตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ครบทุกภารกิจ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 1.1.1)
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 3 พัน ธกิจ คือ พัฒนา
กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีทุกฝ่าย/โครงการร่วม
รับผิดชอบ
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี มีการประชุม
กลุ่มย่อย 3 กลุ่ม โดยแบ่งตามลักษณะงาน คือ งานบริหารทั่วไป งานด้านการบริการวิชาการ
และงานด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อทาความเข้าใจ และกาหนดผู้รับผิดชอบตาม
ผลผลิ ต ตัว ชี้ วั ด และกิ จ กรรม ของแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี ตามแผนกลยุ ท ธ์ อ ย่า งชั ด เจน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 1.1.2 หน้า 109 – 131)
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 3 พันธกิจ โดยให้ทุกฝ่าย/โครงการ สรุปผล
การดาเนินงานเพื่อนาเสนอผู้บริหารทราบและให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมบุคลากรเทคโนธานี
ทุกเดือน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 1.1.3)
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา ในการประชุมบุคลากรเทคโนธานีทุกเดือน การ
ติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการดาเนินงานและรายงานความคืบหน้าการดาเนินงาน
และชี้แจงกรณีที่ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา มีการสรุปผล และ
ประเมิ นผลการด าเนิ นงานตามตั วบ่งชี้ ของแผนกลยุ ทธ์ ทุ กไตรมาส (4 ครั้ ง/ปี ) เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารเทคโนธานี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 1.1.4) และเสนอต่อส่วน
แผนงานควบคู่กันไป
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้สอดรับกับสภาพการณ์ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

8 ข้อ



ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 1.1.1 รายงานการประชุมพนักงานระดับหัวหน้าฝ่าย/โครงการ
เอกสารประกอบที่ 1.1.2 งานประจา ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เอกสารประกอบที่ 1.1.3 รายงานการประชุมพนักงานประจาเดือน
เอกสารประกอบที่ 1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

องค์ประกอบที่ 5 :

การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบงชี้ที่ 5.1

:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

: 5 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
4 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

คะแนน 5
ดาเนินการ
5 ข้อ
มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ






หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์
ข้อ 2 และข้อ 3
รายละเอียดการดาเนินงาน

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มหาวิทยาลัยกาหนดให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการทาหน้าที่ประสานงานการให้บริการ
วิช าการแก่สังคมภายใต้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้แก่ พ.ร.บ.การจัดตั้งมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.1.1) ตลอดจนระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นอกจากนี้ยังได้กาหนดแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี และระยะ 1 ปี พร้อมทั้งกาหนดงบประมาณ
ที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน มีการดาเนินงาน
ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์จากการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้ ให้ แ ก่ สั งคม อาทิ เ ช่ น องค์ ความรู้ ทางด้ า น
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
วิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารน ามาบู ร ณาการโดยจั ด โครงการค่ า ยวิ ช าการให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชน
(รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบที่ 5.1.5 หน้ า 93 - 94) องค์ ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีการนามาบูรณาการโดยจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เช่น หลักสูตรอบรม
ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008, ISO14001:2004, และองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
น ามาบู ร ณาการโดยการจั ด หลั ก สู ต รอบรมการใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ โ อเพ่ น ซอร์ ส เป็ น ต้ น
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.1.5 หน้า 99 - 109)
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย มีการดาเนินงานให้บริการ
วิชาการแก่สังคมโดยนาผลงานวิจัยของคณาจารย์มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคม อาทิเช่น
1) ผลงานวิจัยระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ซึ่งเป็นงานวิจัยของ ผศ.สมพันธุ์ ชาญศิลป์
มีการนามาจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ให้แก่ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เช่น จ.นครราชสีมา จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.ชุมพร
จ.นครศรีธรรมราช จ.ตาก และ จ.พิษณุโลก (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.1.2)
2) ผลงานวิจัยการหมักไวน์ ซึ่งเป็นงานวิจัยของ ผศ.ดร. โชคชัย วนภู มีการจัดอบรมหลักสูตร
การหมัก ไวน์ ผ ลไม้ ให้ แก่ บุ ค ลากรด้า นอุ ตสาหกรรม ได้ แก่ บริษั ท วิ ล เลจฟาร์ม จ ากั ด
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.1.5 หน้า 99)
3) ผลงานวิจั ยการเลี้ ยงไก่เนื้อแบบครบวงจรของสถาบันเกษตร ซึ่ง เป็นงานวิจัยของ ผศ.ดร.
วิทธวัช โมฬี โดยให้การสนับสนุนลูกไก่/พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ไก่ ในโครงการเลี้ยงไก่เนื้อโคราช
และให้การสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และนาไปปรับใช้ในการเลี้ยงไก่ในฟาร์มแก่สมาชิก
สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.1.3)
4) ผลงานวิจัยการจัดทาบ่อแก๊สชีวภาพ (Biogas) ซึ่งเป็นงานวิจัยของ ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
ได้มีการจัดสาธิตให้ความรู้ในการจัดทาบ่อแก๊สชีวภาพ และให้ความรู้ทางวิชาการในพื้นที่ต่างๆ
ได้แก่ อาเภอบัวใหญ่ ปักธงชัย และโนนสูง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.1.4)
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย มีการประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการจัดทาสรุปการประเมินผลการอบรมหลังจากการจัด
กิจกรรมการให้บริการวิชาการแต่ละครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.1.2)
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม กับการ
เรียนการสอนและการวิจัย มีการนาผลการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการนาข้อมูลไปวิเคราะห์และปรับปรุง
การดาเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ดาเนินการครบทุกข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()
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รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 5.1.1 พ.ร.บ.การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533
เอกสารประกอบที่ 5.1.2 โครงการ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการสอบ
ออนไลน์เคลื่อนที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” (FM:TN2-1-02)
เอกสารประกอบที่ 5.1.3 โครงการ : ส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อแบบครบวงจรของสถาบันเกษตรกร
เอกสารประกอบที่ 5.1.4 โครงการ : จัดทาบ่อแก๊สชีวภาพ
เอกสารประกอบที่ 5.1.5 รายงานประจาปี 2554 เทคโนธานี
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

ตัวบงชี้ที่ 5.2

:

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
(สกอ. 5.2)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

: 5 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
4 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ
5. มี ก ารพั ฒ นาความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการและถ่ า ยทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายใน หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน
รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน 5
ดาเนินการ
5 ข้อ
มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ






:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่ว ยงาน โดยฝ่ ายบริ ก ารวิ ช าการได้ ส ารวจความต้อ งการด้ านบริก ารวิช าการโดยท า
แบบสอบถาม เพื่อสารวจชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ครู อาจารย์ในโรงเรียนต่าง ๆ ที่สังกัด
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาจังหวัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัด สมาชิกสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด สมาชิกหอการค้าจังหวัด และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบที่ 5.2.1)
2. มีค วามร่ วมมือด้ า นบริ การทางวิชาการเพื่อการเรี ยนรู้ แ ละเสริ มสร้ า งความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ โดยให้ความร่วมมือด้านบริการ
วิ ช าการกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น ส านั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ แ ห่ ง ชาติ
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
(องค์ ก ารมหาชน) , องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น , สภาอุ ต สาหกรรมจั งหวั ด นครราชสี ม า,
หอการค้าจั งหวัดนครราชสี มา, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา, กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม มีการประเมิน
ประโยชน์ และรับฟังความคิดเห็นผลกระทบของการให้บริการวิชาการ โดยโครงการที่มีการ
ดาเนินการดังกล่าว ได้แก่ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการบริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอุทยานผีเสื้อ และโครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ โดยนาผลประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตามกระบวนการ PDCA เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และเพื่อให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน (ยังไม่ได้ดาเนินการ)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

4 ข้อ

4 คะแนน

4 ข้อ



ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 5.2.1 แบบสารวจความต้องการฝึกอบรม
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 5.3

:

การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ. 9)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบงชี้

:

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

: 5 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/
องค์กร
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ชุมชน/องค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
4. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข้มแข็ง
รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ






:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร มีการจัด
กิจกรรมเพื่อให้เกิด การมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร ทั้งในด้านบริการวิชาการ และการปรับ
แปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย มีการดาเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร ตามขนาดของกิจกรรม หรือ
ความต้องการของชุมชน/องค์กรที่มีความแตกต่างกัน มีการดาเนินการโดยฝ่าย/โครงการต่างๆ
ได้แก่ ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ iTAP โครงการ
SUTSP โครงการ SUTBI โครงการ SUT-IPMO โครงการเมืองจราจรจาลอง ฯลฯ
ทั้งนี้ ขอนาเสนอโครงการ iTAP เป็นโครงการตัวอย่างที่ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.3.2)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ทุกกิจกรรมมีการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 โดยได้ดาเนินการครบถ้ว นตามวงจรคุณภาพ ซึ่งบางกิจกรรม
ดาเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และบางกิจกรรมเริ่มดาเนินการในปีการศึกษา
2554 แต่ได้ดาเนินการในแต่ละกิจกรรมครบถ้วนทุกกิจกรรม อาทิเช่น การดาเนินกิจกรรมเพื่อ
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
บ่มเพาะผู้ประกอบการของ โครงการ SUTSP โครงการ SUTBI การดาเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมของโครงการ iTAP และการร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น/ชุมชนผ่านโครงการต่างๆ
ของฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. ชุมชน/องค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ดาเนินการร่วมกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน มีการประสานงานเพื่อร่วมวางแผน แก้ไข
ปัญหา และดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การดาเนินกิจกรรมของโครงการ iTAP
โครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ เป็นต้น
4. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร โดยมีการดาเนินการร่วมกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน
เพื่อบริการวิชาการ ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการนาองค์ความรู้ไปเสริมในส่วนที่
ชุ ม ชน/องค์ ก รต้ อ งการ และ/หรื อ เพื่ อ ร่ ว มพั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชน/องค์ ก ร โดยยั ง คง
อัตตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กรที่ได้ดาเนินการมาก่อน เนื่องจากการดาเนินการ
ร่วมกันนั้นเป็นเรื่องที่ชุมชน/องค์กรคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคต เช่น
 การที่ผู้ เชี่ยวชาญน าเทคโนโลยีด้านการเกษตรไปให้ คาปรึกษาแก่ชุมชนของฝ่ ายปรับ
แปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/รูปแบบการดาเนินธุรกิจโดยการเข้ารับการบ่มเพาะจากโครงการ
SUTSP โครงการ SUTBI โครงการ SUT-IPMO
 การร่ ว มวิจั ย พัฒ นาเพื่อ ยกระดับอุต สาหกรรมของภาคธุรกิ จ/วิส าหกิจ /สหกรณ์ของ
โครงการ iTAP
 การให้บริการอบรมวิชาชีพที่เหมาะสมกับองค์กรของฝ่ายบริการวิชาการ
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง เช่น
 การที่ผู้ เชี่ยวชาญน าเทคโนโลยีด้านการเกษตรไปให้ คาปรึกษาแก่ชุมชนของฝ่ ายปรับ
แปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี นาไปสู่ การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มผลผลิต ลดระยะเวลา
และยังสามารถให้ชุมชนนาผลผลิต หรือปรับแปลงสิ่งที่อยู่ในชุมชนมาให้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/รูปแบบการดาเนินธุรกิจโดยการเข้ารับการบ่มเพาะจากโครงการ
SUTSP โครงการ SUTBI
 โครงการ SUT-IPMO เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นด้ า นคุ ณ ภาพ รู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์ หรือ การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการป้องกันการละเมิดได้เป็น
อย่างดี ซึ่งจะมีมูลค่าในอนาคต
 การร่ ว มวิจั ย พัฒ นาเพื่อ ยกระดับอุต สาหกรรมของภาคธุรกิ จ/วิส าหกิจ /สหกรณ์ของ
โครงการ iTAP เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แ ก่ภาคธุรกิจ หรือเป็นการช่วยพัฒนาระบบ
การผลิต
 การให้บริการอบรมวิชาชีพที่เหมาะสมกับองค์กรของฝ่ายบริการวิชาการ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบที่ 5.3.1)
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 5.3.1

สรุปกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
และผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/
องค์กรมีความเข้มแข็ง

ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 5.3.2

โครงการสนับสนุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (iTAP)

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ตัวบงชี้ที่ 5.4

:

ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในหน่วยงาน (สมศ. 18.1)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ประเด็นที่ 1 : ด้านนโยบายรัฐบาล
ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

ผลผลิต

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

: 5 ข้อ

1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ


2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80



3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน



4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม



5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ



เกณฑ์มาตรฐาน

รายละเอียดการดาเนินงาน

:

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะเป็นองค์การหลักด้านการพัฒนากาลังคนทางวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการศึกษา ที่เอื้อต่อการสร้างและ
บ่มเพาะนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้ที่ มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง และเป็นกาลัง
ส าคั ญในการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ โดยร่ วมมื อกั บ มหาวิ ท ยาลั ย น าร่ อง 4 แห่ ง ได้ แก่ มหาวิ ท ยาลั ยเชี ยงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.4.2) ในการจัดทาหลักสูตรสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือข่าย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดยในปี
การศึกษา 2553 ได้เพิ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเข้ามาร่วมในโครงการฯ ต่อมาในปี
การศึ ก ษา 2554 ได้ เ พิ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน –โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวมทั้งสิ้นเป็น 7 แห่งทั่วประเทศในปีการศึกษา 2554
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
(P : Plan การวางแผน) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ, วิชาการ และหลักสูตร,
คณะทางาน โดยมีอธิการบดีเป็ นประธานโครงการฯ ผู้ อานวยการเทคโนธานีเป็นรองประธาน
โครงการฯ โดยมอบให้ โ ครงการห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนธานี เป็ น ผู้ ด าเนิ น โครงการฯ
โดยคณะกรรมการและคณะทางานแต่ละชุด มีหน้าที่ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดาเนินการบริหาร วางแผนนโยบาย กาหนดโครงสร้างบริหาร
วางระบบบริ หารงานบุ คคล วิ ชาการ ติ ดตามการประเมินผลการดาเนินการ เพื่อรายงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะกรรมการวิชาการและหลักสูตร มีหน้าที่จัดทาหลักสูตร คู่มือหลักสูตร เนื้อหาสาระ
วิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและการประเมินผล
3. คณะท างาน มี ห น้ า ที่ ใ นการวางแผนการเรี ย นการสอน การด าเนิ น งานระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยและโรงเรียน ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร วางระเบียบปฏิบัติ
ต่าง ๆ ของนักเรียน แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน ความประพฤตินักเรียน สรุปและ
นาเสนอปัญหาข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
โดยมีหัวหน้าโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบจัดทาแผนปฏิบัติการ และงบประมาณโครงการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจาปี และแผนการจัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา เสนอขอความ
เห็นชอบตามขั้นตอน (รายละเอียดในเอกสารประกอบที่ 5.4.1)
(D : Do การปฏิบัติ) มีการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการ ได้แก่
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนและตามตารางเรียนตารางสอนประจาภาคเรียน
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปฏิทินกิจกรรมประจาปีที่วางแผนไว้
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และแข่งขันทางด้านวิชาการกับสถาบัน
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
5. ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและวิทยากร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยข้อง
(C : Check การตรวจสอบ) มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ เช่น
1. จัดทาแบบประเมินการสอนของอาจารย์ แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผล
การประเมิน
2. จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเสนอในวาระการ
ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
3. รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของโครงการฯ อาทิ แผนปฏิบัติการงบประมาณกิจกรรม
พั ฒ นาผู้ เ รี ย น แผนการจั ด การเรี ย นการสอน และก ากั บ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง าน
ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทราบ
(A : Action การดาเนินการให้เหมาะสม) มีการนาผลประเมินทุกด้านของโครงการ เช่น การ
จัดการเรียนการสอน หอพัก การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตาม
ความเหมาะสมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ยัง ดาเนินการเพื่อหาแนว
ทางการดาเนินงานที่สาคัญและเหมาะสม ได้แก่
1. มีการจัดประชุมนักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้ แจงข้อมูล และทา
ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่ยังเข้า ใจไม่ตรงกัน ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้นตามความเหมาะสม
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานโครงการด้านต่างๆ เสนอเป็นข้อเสนอแนะต่อที่
ประชุมกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
โครงการฯ ในภาพรวมต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.4.3)
3. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

รายละเอียด
1. จานวนรับนักเรียน 1ห้องเรียน 30 คน ในแต่ละปีการศึกษา
2. นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า 2.50
และคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทุกภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.00
3. นักเรียน ม.6 ทุกคน มีผลการประเมิน “ผ่าน”
ในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์

แผน

ผล

30
90

30
89

บรรลุ
100 %
98.88 %

30

30

100 %

บรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100

2.1 การดาเนินการรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตั้งเป้าให้โครงการ วมว. ทุกศูนย์ ดาเนินการ
คัดเลือกและรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จานวนนักเรียน 30 คนต่อ 1 ห้องเรียนในแต่ละปี
การศึกษา นั้น ทั้งนี้ โครงการฯได้ดาเนินการรับนักเรียนได้เต็มจานวน 30 คน ดังนั้น โครงการฯ
ได้ดาเนินการบรรลุตามแผนร้อยละ 100
2.2 ผลการเรียนของนักเรียน
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาไว้ดังนี้
คือนักเรียนในโครงการฯ ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.50
และต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.00
นั้น ผลการศึกษาของนักเรียนในปีการศึกษา 2554 สรุปได้ดังนี้ นักเรียนในโครงการทั้งสิ้ นจานวน
90 คน มีจานวน 89 คน ระดับคะแนนผลการเรียนผ่านและสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กาหนดไว้ นักเรียนในโครงการรุ่นที่ 4 จานวน 1 คน มีผล
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการฯ ดังนั้น โครงการฯได้ดาเนินการ
บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 98.88
ตามที่หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระบุให้นักเรียนในโครงการฯทุกคนต้องทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น เพื่อเน้นให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ และการคิดวิเคราะห์
ในด้า นวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเมื่อ ขึ้น ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 6 จะต้อ งเสร็จ สิ้ นการท า
โครงงานและน าเสนอเพื่ อรั บ การประเมิน ผล โดยต้ องได้รั บผลการประเมิ น “ผ่ า น” จึง จะจบ
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ นั้น โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จึงจัดการสอนเสริมชื่อรายวิชา
โครงงานวิ ทยาศาสตร์ เพื่อ สนั บ สนุน ให้ นั กเรี ยนท าโครงงานได้ อ ย่า งมี ศั กยภาพโดยมีอ าจารย์
มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงงาน และตั้งงบประมาณสาหรับให้นักเรียนซื้ออุปกรณ์ในการทา
โครงงาน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2554 นักเรียนรุ่น 2 ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
มีโครงงานวิทยาศาสตร์และมีผลการประเมิน “ผ่าน” บรรลุตามแผนคิดเป็น ร้อยละ 100
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2.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักการของหลั กสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ระบุให้ โครงการห้ องเรียน
วิ ท ยาศาสตร์ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ ห ลากหลายทั้ ง ภายใน และภายนอกสถานศึ ก ษานั้ น
โครงการฯ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจาปี
โดยนั กเรี ย นในโครงการทุกคน จะต้องผ่ านการเข้าร่ว มกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนตามที่ห ลั กสู ตรฯ
กาหนดไว้ และมีเล่ มบั นทึกกิจ กรรมพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ส าหรับการตรวจสอบเพื่อจบ
หลักสูตรในมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 2 (จบการศึกษาในปีการศึกษา 2554)
นั้น ได้บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
ภารกิจ ของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารีข้อที่ 4 ว่าด้ว ยการให้ บริการทางวิชาการแก่
ประชาชนและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน โครงการฯนี้ จึ ง เป็ น โครงการฯ
ที่ ค ณาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร่ ว มด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ สนองภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และด้วยหลักสูตรของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้กาหนดไว้
ว่า นัก เรีย นในระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 ทุก คนจะต้อ งมีโ ครงงานเพื่อ เตรียมสอบจบ โดยมี
อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งมีโครงงานนักเรียนได้เข้าร่วมนาเสนอผลงานทั้ง
ในและต่างประเทศ อีกทั้งได้รับรางวัลต่าง ๆ ส่งผลให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้รับชื่อเสียงและ
ผลงานทางวิชาการ และนักเรียนในโครงการยังได้ผ่านเข้าเป็นตัวแทน สอวน. ศูนย์ มทส. ได้รับ
เหรี ย ญรางวั ล ในระดั บ ต่ า งๆจากการแข่ ง ขั น มาในทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา ซึ่ ง ช่ ว ยสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการ วมว. และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอีกด้วย
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
การให้ ความร่ ว มมื อกั บ กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ในการดาเนิน โครงการ
สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย น โดยการก ากั บ ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย
(ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความสาคัญ
ต่ อ การสนั บ สนุ น การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามกรอบแบบอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ. 2551 – 2565) ซึ่ ง โครงการนี้ จ ะเป็ น ตั ว ป้ อ นนั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการบ่มเพาะให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพได้ต่อไป ทั้งนี้ มีนักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ปี ที่ 6 ในปี ก ารศึ ก ษา 2554 (รุ่ น 2) ได้ เ ข้ า ศึ ก ษาในส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 10 คน เป็นนักเรียนทุน พสวท. จานวน 9 คน
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5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
5.1 ระดับชาติ
1) โอลิมปิกวิชาการ ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
ประจาปีการศึกษา 2554
สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อ

ชั้น

รางวัล

นายพีระ สีมาขจร

มัธยมศึกษาปีที่ 5

เหรียญเงินและรางวัลคะแนนสูงสุดระดับภูมภิ าค

นายณัฐภัทร ขุมทอง

มัธยมศึกษาปีที่ 5

เหรียญทองแดง

นางสาวสาทนีย์ สืบค้า

มัธยมศึกษาปีที่ 4

เหรียญทองแดง

นายสิทธานต์ ธงศรีเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 4

เหรียญทองแดง

นายเดชารวี นันทะดี

มัธยมศึกษาปีที่ 5

รางวัลชมเชย

นายอลงกรณ์ อุ่นรัมย์

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ผ่านเข้าค่าย สสวท.

ชื่อ

ชั้น

รางวัล

นายอรรถพล ไชยนา

มัธยมศึกษาปีที่ 5

เหรียญเงินรางวัลคะแนนปฏิบตั ิสูงสุด
ระดับประเทศเกียรติบัตรเยาวชนเคมีรุ่นที่ 2

นายสรชัช ขัดชุมแสง

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ได้รับเหรียญเงินและเกียรติบตั รเยาวชนเคมีรุ่นที่ 2

นายปริญญา อังสนันท์

มัธยมศึกษาปีที่ 4

เกียรติบตั รเยาวชนเคมีรุ่นที่ 2

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อ

ชั้น

รางวัล

นายโชติวฒ
ั น์ อินทรประพงศ์

มัธยมศึกษาปีที่ 4

เหรียญทองแดง

ชื่อ

ชั้น

รางวัล

นายวงศกร สุขะเดชะ

มัธยมศึกษาปีที่ 4

เหรียญทองแดง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 5.4.1 : โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการวิชาการ
และหลักสูตร และคณะทางาน
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 5.4.2 : หลั กฐานที่แสดงการเห็ นชอบจัดตั้งโครงการห้ องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน
เอกสารประกอบที่ 5.4.3 : ผลการด าเนิ น งานของโครงการสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ห้ อ งเรี ย น
วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
ประจาปี 2554
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / หน่วยงานภายใน : โครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 5.5

:

ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกหน่วยงาน (สมศ. 18.2)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ประเด็นที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจ
ชื่อโครงการ : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(Suranaree University of Technology Science Park, SUTSP)
ชนิดของตัวบงชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

ผลผลิต

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

: 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1.
2.
3.
4.
5.

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

รายละเอียดการดาเนินงาน

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ






:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
(P : Plan การวางแผน) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. เป็นโครงการที่ดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่ องตั้งแต่งบประมาณ 2550 จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง ได้รับการบรรจุ ให้อยู่ในแผนปฏิบัติการของ
เทคโนธานี และของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดผลผลิต ตัวบ่งชี้ และกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีอย่างชัดเจน
(D : Do การปฏิบัติ) มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การจัดวาง
โครงสร้าง กาหนดอัตรากาลังตามโครงสร้าง ปัจจุบันแบ่งงานเป็น 3 ส่วน คือ สานักงานอุทยาน
วิ ท ยาศาสตร์ มทส. หน่ ว ยบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ มทส. และส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น 13 คน มีการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย การจัดวางระบบการบริหารงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่เหมาะสม
(C : Check การตรวจสอบ) มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารหน่วยงานทุกเดือนใน
เวทีป ระชุมบุ คลากรประจาเดือน และมีการรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริห าร
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
เทคโนธานี ทุ ก ไตรมาส รวมทั้ ง การรายผลการด าเนิ น งานต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ผ่ า นส่ ว น แผนงาน
ทุกไตรมาส ซึง่ เป็นการรายงานผลงานเทียบกับตัวชี้วัด
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลงานจากแหล่งเงินทุนภายนอก ผู้รับบริการ และหน่วยงาน
ภายในหลายระดับ เทคโนธานี มีงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ภายในหน่วยงานโดย
รวบรวมผลการทางาน วิเคราะห์และประเมินผลงานทุก 6 เดือน รายงานต่อผู้ อานวยการเทคโนธานี
ในระดับมหาวิทยาลัยข้อมูลที่รายงานส่วนแผนงานทุกไตรมาส จะถูกส่งให้คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล โดยสานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ ดาเนินการวิเคราะห์และ
ประเมินผลงานทุก 6 เดือน รายงานต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้
การประเมินผลยังดาเนินการโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ หน่วยงาน และระดับ
สถาบันตามลาดับ
(A : Action การดาเนินการให้เหมาะสม) จากผลการประเมินที่สะท้อนปัญหา อุปสรรค และ
ผลงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย นามาสู่การปรับแผนการทางานและงบประมาณ ซึ่ง เทคโนธานีได้รับ
อนุ ญ าตให้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นแผนงานและงบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ หรื อ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในแต่ละปีงบประมาณ
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ในงบประมาณ 2554 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. มีตัวชี้วั ดกิจกรรมและผลงาน
จานวน 10 ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายเกินกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 200 (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบที่ 5.5.3, 5.5.4 และ 5.5.5)
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
การด าเนิ น งานอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการวิ จั ย และพั ฒ นา การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การบ่ม
เพาะธุรกิจเทคโนโลยี การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ การสนับสนุนการยกระดับเทคโนโลยีของภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้
มาตรฐาน ISO 17025 เพื่อให้บริการทดสอบแก่ภาคเอกชน ทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเป็นการ
สร้างความมั่นคงในชีวิต ลดการย้ายถิ่นฐานทามาหากิน รวมทั้งเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันและเกิด
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. เพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ในการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย โดยมี
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการบ่มเพาะธุรกิจจานวน 27 ราย ผ่านกระบวนการบ่มเพาะ (Graduated)
แล้วจานวน 7 ราย ซึ่งทาให้เกิดผลงานร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยจานวน 13 โครงการ ทาให้เกิดการ
ลงทุนของภาคเอกชน 40.9 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 215 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ)
สร้ า งมู ล ค่ า แก่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ทั้ ง สิ้ น 120.4 ล้ า นบาท (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 633.65 เมื่ อ เที ย บกั บ
งบประมาณที่ใช้) รวมทั้งเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 316 คน ซึ่งผลการดาเนินงานที่ผ่านมานั้นได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โครงการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี พร้ อ มที่ จ ะปรั บ สู่ ความ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ เพื่อการเข้าถึงตลาดใหม่ของประชาคมโลก และเป็นรากฐานที่เข้มแข็งสู่
การนาความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
1. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้รับคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับ
รางวัล Gold Award จากการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554
(Thailand Research Expo 2011)” ซึ่งเป็นปีที่ 2 แล้วที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดการ
จัดนิทรรศการนาเสนองานวิจัย
2. บริษทั กฤษณากรีนโกลด์ จากัด โดย คุณสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ชาหอม
กฤษณากรีนโกลด์ ชนิดแคปซูล ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTSP) ได้รับ “รางวัลชมเชย” ในการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์ “ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ประจาปี 2554” ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพฯ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.5.2)
3. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ได้รับการยอมรับว่ามี
รูปแบบการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ดี จึงทาให้มีหลายหน่วยงานขอศึกษาดูงาน ดังนี้
3.1 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554
3.2 มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
3.3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554
3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.5.1)

หมายเหตุ :

หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับยกย่องว่าเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร
หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น (นิยามศัพท์ของ สมศ.)

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ
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รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 5.5.1 : ภาพกิจกรรมของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.
เอกสารประกอบที่ 5.5.2 : ภาพการรับรางวัล Gold Award ปี 2011 และ รางวัล ผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ ประจาปี 2554
เอกสารประกอบที่ 5.5.3 : ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 12.1.1)
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 5.5.4 ผลการดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.
(ระยะที่ 1 ปี 2550-2554)
เอกสารประกอบที่ 5.5.5 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / หน่วยงานภายใน : อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1

:

ภาวะผู้นาของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

: 7 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ พรบ.มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี ก าหนดครบถ้ ว นและมี ก ารประเมิ น ตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
มี ก ารน าข้ อ มู ล สารสนเทศเป็ น ฐานในการปฏิ บั ติ ง านและพั ฒ นา
หน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
4. ผู้ บ ริ ห ารสนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรในหน่ว ยงานมี ส่ ว นร่ว มในการบริห าร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. คณะกรรมการการบริ ห ารหน่ ว ยงานประเมินผลการบริห ารงานของ
หน่วยงานและผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ :

คะแนน 5
ดาเนินการ
7 ข้อ
มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ









หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

29

รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

รายละเอียดการดาเนินงาน

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการบริ หารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารเทคโนธานี ทราบบทบาทหน้ าที่ ตามค าสั่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.1.1 และ 7.1.4) โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน เช่น
การร่วมกันกาหนดทิศทาง นโยบาย และให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาของเทคโนธานี รวมทั้ง
ได้รับทราบผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของเทคโนธานี ตามแผนปฏิบัติการประจาปีในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ทุกไตรมาส แต่ยังไม่เคยมีการประเมินตนเอง
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน มีการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เน้นการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อความคล่องตัวทั้งผู้ให้บริการ และ
ผู้รับบริการ โดยมีการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงาน และนโยบายที่มุ่งเน้นไปสู่บุคลากรทุกระดับ
ให้มีความเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ยังมีแผนในการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานสานักงาน เช่น งานการเงินบัญชี งบประมาณ พัสดุ และงานบุคคล เพื่อให้สอดรับกับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยด้วย
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อ สารแผนและผลการด าเนิ น งานของหน่ว ยงานไปยั ง บุค ลากรในหน่ วยงาน
โดยใช้เวทีการจัดประชุมบุคลากรประจาเดือน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.1.5)
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการประชุมรับทราบผลการดาเนินงาน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม โดยให้อานาจในการตัดสินใจแก่ หัวหน้าฝ่าย/
โครงการ และบุคลากรตามความเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนการดาเนินงาน
ตามภารกิจประจา และภารกิจที่ได้รับมอบหมายในกรณีพิเศษ ซึ่งจะต้องเป็นการตัดสินใจใน
เชิงสร้ างสรรค์ก่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดกับ หน่วยงาน และต้องไม่มีผ ลกระทบในแง่ล บกับ
หน่วยงาน
5. ผู้บริ หารถ่า ยทอดความรู้ แ ละส่งเสริ มพัฒนาผู้ร่ วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ โดยได้ถ่ายทอดความรู้ผ่านช่องทางการประชุม
ประจาเดือน ซึ่งพนักงานทุกระดับมีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วย การจัดประชุมระดับหัวหน้า
ฝ่าย/โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.1.6) ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อ ถ่า ยทอดความรู้ และส่ งเสริม การพัฒ นาบุค ลากร เช่ น การจัด อบรมสั มมนาประจาปี
เพื่อทบทวนแผนปฏิบั ติการประจาปี การศึกษาดูงานระบบบริห ารคุณภาพมาตรฐาน ISO
งานประกันคุณภาพการศึกษา และการดาเนินกิจกรรม 5ส กับหน่วยงานภายนอก ตลอดจน
การจัดอบรมบุคลากรในหัวข้อที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดของหน่วยงาน อาทิ หลักสูตรทบทวนข้อกาหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO หลักสูตร
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ เก่งคิด
เก่งคน เก่งงาน เก่งดาเนิ นชีวิต หลั กสู ตรพัฒ นาบุคลิ กภาพเพื่อสังคมการทางาน หลั กสู ตร
สุดยอดนักประสานงานมืออาชี พ ร่วมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
เช่น กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day ของเทคโนธานี กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอก
มหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.1.2 และ 7.1.8)
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยให้บุคลากรระดับหัวหน้าฝ่าย/โครงการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ
บริหารคนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้หัวหน้าฝ่าย/โครงการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใต้บังคับบัญชาอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสตรวจสอบได้ การนาระเบียบ
ของมหาวิทยาลั ย มาใช้ในการบริห ารจั ดการหน่ ว ยงานอย่างเคร่ งครั ด นอกจากนี้ ยังได้น า
นโยบายของมหาวิทยาลัยมาใช้บริหารหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางานชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะทางานบริหารความ
เสี่ยง คณะทางานการจัดการความรู้ คณะอนุกรรมการ/คณะทางานดาเนินกิจกรรม 5ส เป็นต้น
รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO และคณะทางานตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระบบบริ ห ารคุณ ภาพ ISO ตลอดจนการจัด ตั้งงานติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลประจาหน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.1.3)
7. คณะกรรมการการบริหารหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหาร
นาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม การประชุมคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานีทุกครั้งมีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารเทคโนธานี และผลการ
ดาเนินงานของเทคโนธานี โดยคณะกรรมการฯ ได้ ให้ข้อเสนอแนะที่ประโยชน์ ซึ่งผู้บริหารได้
น าไปปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี ก ารศึ ก ษา 255 4 ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีจานวน 4 ครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.1.7)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
4 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
7 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 7.1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 7.1.2 แผนการจัดอบรมบุคลากรประจาปี 2554
เอกสารประกอบที่ 7.1.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานชุดต่าง ๆ
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ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 7.1.4 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย คณะกรรมการประจาเทคโนธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
เอกสารประกอบที่ 7.1.5 รายงานการประชุมพนักงานประจาเดือน
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 1.1.3)
เอกสารประกอบที่ 7.1.6 รายงานการประชุมพนักงานระดับหัวหน้าฝ่าย/โครงการ
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 1.1.1)
เอกสารประกอบที่ 7.1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 1.1.4)
เอกสารประกอบที่ 7.1.8 รายงานประจาปี 2554 เทคโนธานี
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 5.1.5)
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 7.2

:

การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้ (สกอ.7.2)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
5 ข้อ

: 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มี ก ารก าหนดประเด็ น ความรู้ แ ละเป้ า หมายของการจั ด การความรู้ ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ ด้าน
การบริ การวิ ช าการแก่สั งคม และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒ นา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. กาหนดบุ คลากรกลุ่ มเป้ าหมายที่จะพัฒ นาความรู้ และทักษะด้า นการ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม และการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอดและพั ฒ นา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้
ทั ก ษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่ างเป็น ระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็นลายลั กษณ์อักษร (explicit
knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ










รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มี ก ารก าหนดเป้ า หมายของการจั ด การความรู้ “เทคนิ ค การประสานงานตามกลุ่ ม
ผู้รับบริการ” สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
บริ การวิชาการแก่สังคม และการปรั บแปลง ถ่า ยทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เ หมาะสม
กล่าวคือ การบูรณาการประสานงานความร่วมมือกับงานภารกิจอื่น เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีก ารก าหนดประเด็ น ความรู้ จ านวน 6 เรื่ อ ง จั ดกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ 6 ครั้ ง ให้
สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการจั ด การความรู้ โดยหมุ น เวี ย นการเล่ า เรื่ อ งแลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ระหว่างกันภายใน เทคโนธานีอย่างต่อเนื่อง
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และ
การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามกาหนดไว้ในแผนงานกิจกรรมการ
จัดการความรู้อย่างชัดเจน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.2.2)
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งสิ้นจานวน
6 เรื่อง 6 ครั้ง ดังนี้

ประเด็นความรู้/กลุ่มเป้าหมาย
ครั้งที่ 1 “เสน่ห์มัดใจ สไตล์ผีเสื้อ”
โดย ทีมงานโครงการอุทยานผีเสื้อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2554

แนวปฏิบัติที่ได้รับ
1. การถ่ายทอดเทคนิคการประสานงานกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีช่วยให้การดาเนินงาน
แล้วเสร็จทันภายในกาหนดระยะเวลา
2. การถ่ า ยทอดเทคนิ ค การรั บ งานทาง
โทรศัพท์ ด้วยการนาตารางบันทึกข้อมูล
ช่วยการทางานให้ง่ายขึ้น

ครั้งที่ 2 “บอกเล่าประสบการณ์จากวันวานจนถึงปัจจุบัน” 1. การถ่ายทอดเทคนิคการทาหน้าที่เป็นคน
โดย ทีมงานฝ่ายปรับแปลง ถ่ายทอดและเทคโนโลยี
กลางประสานงานสื่อสารระหว่างวิทยากร
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554
กับชาวบ้านหรือชุมชนให้เกิดความร่วมมือ
ที่ดี
2. การถ่ า ยทอดเทคนิ ค การประสานงาน
ภ า ย ใ น ฝ่ า ย เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ที ม ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพ
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ประเด็นความรู้/กลุ่มเป้าหมาย
ครั้งที่ 3 “Training courses on demand
เล่าที่มาโดยแปลและล่าม”
โดย ทีมงานโครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม
วันที่ 26 สิงหาคม 2554

แนวปฏิบัติที่ได้รับ
1. การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วข้ อ งการ
จัดการความรู้
2. การถ่า ยทอดความรู้หลั กการแปลความ
เอกสารและการทาหน้าที่เป็นล่ามที่ดี
3. การถ่ า ยทอดเทคนิ ค การจั ด ฝึ ก อบรม
โครงการคลิ นิ ก ภาษา ให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของลูกค้า

ครั้งที่ 4 “บอกเล่าเรื่องราว ความสาเร็จ”
1. ก า ร ถ่ า ย ท อด เท ค นิ ค ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
โดย นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
โปรแกรมซอฟต์แวร์บนความต้องการของ
วันที่ 28 กันยายน 2554
ลู ก ค้ า เป็ น หลั ก จนกระทั่ ง ได้ รั บ รางวั ล
ประกันคุณภาพของผลงาน
2. การถ่ า ยทอดเทคนิ ค การฝึ ก อบรมบน
หลักการความมี ส่ว นร่ว มทุกขั้น ตอนของ
การทางาน
ครั้งที่ 5 “ยิ้มได้เมื่อ...ภัยมา”
โดย ทีมงานโครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

1. เทคนิ ค หรื อ หลั ก การทดสอบวิ เ คราะห์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ควบคุมขององค์การอาหารและยา (อย.)
กาหนดไว้
2. วิ ธี ก ารจั ด การควบคุ ม ผลการทดสอบ
วิ เ คราะห์ ที่ โ ครงการรายงานผลให้ ไ ม่
ตรงกันกับหน่วยงานอื่น
3. ลั ก ษณะของการให้ บ ริก าร ขั้ น ตอนการ
ขอบเขตการจัดการความรู้ : การบูรณาการการปรับแปลง
ทางานให้กับผู้รับบริการอย่างรวดเร็วและ
ถ่ า ยทอดพั ฒ นาเทคโนโลยี เ ข้ า กั บ ภารกิ จ อื่ น (ก าหนด
ถูกต้อง
ก ลุ่ ม เป้ า หม า ย 4 ก ลุ่ ม ง า น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 1 . ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการใหม่ 2.กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3.
กลุ่มภาคการเกษตร และ 4. กลุ่มภาคการศึกษา)
ครั้งที่ 6 “เทคนิคประสานงานกับการทางาน
1. กาหนดแนวทางการดาเนินงานระหว่าง
ร่วมกันได้อย่างไร”
เทคโนธานี และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระหว่างเทคโนธานีและสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ทราบปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นจากการ
วันที่ 17 มกราคม 2555 ณ ห้อง 216
ประสานงานระหว่าง 2 หน่วยงาน
3. การลดขั้นตอนการติดต่อกันทางเอกสาร
แต่ใช้วิธีการประสานงานโดยตรงระหว่าง
ผู้ปฏิบัตงิ านแทน
4. นาผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ ข้า
ปรึกษากับผูบ้ ริหารทั้ง 2 หน่วยงาน
5. การจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
1) รวบรวมความรู้เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ในปีงบประมาณ 2554 (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบที่ 7.2.3)
2) คู่มือระบบการจัดการความรู้เทคโนธานี การรวบรวมบทเรียน การถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ประจาปีงบประมาณ 2554
3) รวบรวมความรู้เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ในปีงบประมาณ 2554 - 2555
4) ฐานข้อมูลระบบการจัดการความรู้เทคโนธานี บนเว็บไซต์เทคโนธานี
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ข้อมูลความรู้
ที่ได้จากการจัดการความรู้ คือ
1) จากการสารวจความคิดเห็น จากแบบสอบถาม
2) จากการสารวจความคิดเห็น การตั้งกระทู้บนเว็บบล็อกเทคโนธานี
3) เทคนิคการประสานงานครั้งแรกให้ประสบผลสาเร็จ (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 เป็นต้นไป)
4) ประโยชน์ของการเล่าเรื่อง Storytelling KM (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์การ
บรรลุเป้าหมาย ()
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ประเมิน
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()
5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 7.2.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้เทคโนธานี
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 7.1.3)
เอกสารประกอบที่ 7.2.2 แผนงานบริหารจัดการความรู้เทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ 2554
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 7.2.3 รายงานผลการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ 2554
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / KM เทคโนธานี
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 7.3

:

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
5 ข้อ

: 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีร ะบบสารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารและการตัด สิ น ใจตามพั นธกิ จ ของ
หน่ วยงาน โดยอย่ างน้อยต้องครอบคลุ มการจัดการบริการวิช าการ
การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มี ก ารน าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่ งข้อมูล ผ่ านระบบเครื อข่ายของหน่ว ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กาหนด
รายละเอียดการดาเนินงาน

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ






:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) แสดงความเชื่อมโยงการพัฒนาระบบ
ข้อมูล สารสนเทศ ตั้งแต่ฐ านข้อมูล กิจกรรม (ดาเนินการแล้ ว เสร็จในปีงบประมาณ 2554)
ฐานข้ อ มู ล ผู้ เ ชี่ ย วชาญ (อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ ในปี ง บประมาณ 2555) ฐานข้ อ มู ล บุ ค คล
ฐานข้อมูลลูกค้า (การลงทะเบียนและชาระเงิน) และฐานข้อมูลการเงินงบประมาณ ทั้งนี้ ต้อง
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ MIS ของส่วนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี ที่ มี ห น่ ว ยงานอื่ น ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักวิชาต่าง ๆ ส่วนแผนงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่
ส่ ว นการเงิ น และบั ญ ชี และส่ ว นส่ ง เสริ ม วิ ช าการ (ข้ อ มู ล การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
Che-online) นอกจากนี้ ยังได้กาหนดรอบระยะเวลาดาเนินการ เพื่อให้แล้วเสร็จเป็นไปตาม
แผนดาเนินงานระบบสารสนเทศเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2554 และปีงบประมาณ
2555 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.3.2)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการบริการวิชาการ การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถ
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
นาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ เทคโนธานีได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร เช่น การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า/ผู้สนับสนุน
กลุ่มผู้ให้บริการวิชาการ/ปรับแปลงฯ อันประกอบด้วย วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น
(ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล) นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบบริก ารแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่
การจองห้องประชุมทาง online การจัดทาหลักสูตร e-training
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ จากผู้ใช้บริการบุคลากรภายในที่เป็น
ผู้ใช้งานโดยตรง จากการใช้งานในฐานข้อมูล “การรายงานผลและแผนกิจกรรม” ในปีงบประมาณ
2554 ซึ่งกาหนดไว้ 3 หัวข้อ กล่าวคือ 1. การรายงานความก้าวหน้า 2. การกาหนดแผนงาน และ
3. การใช้งานของระบบสารสนเทศ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.3.3)
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
โดยได้นาผลจากข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในหรือผู้ใช้งานมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดีขึ้นตามลาดับอย่างต่อเนื่อง
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลองค์กรผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย คือ http://techopolis.sut.ac.th/ และมีการ
ส่งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ออกสู่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง
การประเมินตนเอง

:

ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 7.3.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบสารสนเทศ
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 7.1.3)
เอกสารประกอบที่ 7.3.2 ภาพรวมการเชื่อมโยงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 7.3.3 การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นการพัฒนาระบบจัดการ
ฐานข้อมูล
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ตัวบงชี้ที่ 7.4

:

ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
6 ข้อ

: 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์ และระบุ ความเสี่ ยง และปัจจั ยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน
3. มีการประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและจัดล าดั บ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการ
ตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงานเพื่ อ พิ จ ารณาอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ
1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
รายละเอียดการดาเนินงาน

มี () หรือไม่มี ()
การดาเนินการ







:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบพั น ธกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงานร่ ว มเป็ น คณะกรรมการหรื อ
คณะทางาน โดยมีผู้อานวยการเป็นประธาน มีหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ หัวหน้าฝ่าย
ปรับแปลงถ่ายทอดและเทคโนโลยี และหัว หน้าโครงการต่าง ๆ ตามภารกิจหลักร่วมเป็น
คณะทางาน ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง เทคโนธานี (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบที่ 7.4.1)
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของหน่วยงาน คือ
2.1 การจัดทาแผนปรับปรุงควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ2554 ผ่านมติที่ประชุมคณะทางานระบบบริห ารความเสี่ยงเทคโนธานี
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 (เอกสารประกอบที่ 7.4.2 )
2.2 กาหนดปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง และกิจกรรมควบคุมในแต่ละด้านมีทั้งหมด
4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการเงินและทรัพย์สิน 2.ด้านปฏิบัติงาน 3. ด้านชื่อเสียง
และ 4. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบที่ 7.4.3)
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 โดยคณะทางานบริหารความเสี่ยงได้ประชุมหารือเพื่อประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ใ นข้ อ 2
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.4.4) ดังนี้
3.1 ด้านการเงินและทรัพย์สิน : รายได้ไม่เป็นตามเป้าหมาย
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 4 คะแนน
3.2 ด้านปฏิบัติงาน : ผู้รับบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 6 คะแนน
3.3 ด้านปฏิบัติงาน : จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 1 คะแนน
3.4 ด้านชื่อเสี่ยง : ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างเทคโนธานีกับหน่วยงานภายใน
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 3 คะแนน
3.5 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ระบบสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Network ของมหาวิทยาลัยพบสัญญาณขัดข้องบ่อย
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 2 คะแนน
4. จากแผนปรับปรุงควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2554 ปัจจัย
เสี่ยงทั้ง 4 ด้าน พบว่า ไม่มีผลการประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป (ตามเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงที่มีระดับสูง อยู่ในช่วงคะแนน 8 – 12 คะแนน High Risk) ดังนั้น
จึงไม่ต้องจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
5. มี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผน และรายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีการติดตามและ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนและรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงาน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้รับการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2553 ต่อคณะกรรมการบริหาร เทคโนธานี ครั้งที่
4/2554 เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2554 นอกจากนั้ น ได้ รั บ การติ ด ตามประเมิ น ผล
ด าเนิ น งานเป็ น รายไตรมาส ผ่ า นคณะท างานระบบบริ ห ารความเสี่ ย งเทคโนธานี
และคณะทางานระบบบริหารจัดการคุณภาพรวมเทคโนธานีอย่างสม่าเสมอ
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงในรอบปีถัดไป ได้รับการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2553 ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่
4 / 2 5 5 4 เ มื่ อ วั น ที่ 2 2 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 5 4 โ ด ย น า ค า แ น ะ น า จ า ก ค ณ ะ
กรรมการบริหารเทคโนธานี มาปรับใช้ในการจัดทาแผนปรับปรุงควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2555 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่
7.4.5)
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

6 ข้อ



รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 7.4.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 7.1.3)
เอกสารประกอบที่ 7.4.2 แผนการดาเนินงาน ระบบบริหารความเสี่ยง เทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ 2554
เอกสารประกอบที่ 7.4.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2554
เอกสารประกอบที่ 7.4.4 รายงานผลการติดตามตามแผนปรับปรุงควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2554
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 7.4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 1.1.4)
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / การบริหารความเสี่ยง
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 8 :

การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ที่ 8.1

:

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

: 7 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกาหนด
7. ผู้บ ริ ห ารระดับสู งมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และน าข้ อมู ล จากรายงานทางการเงิ นไปใช้ใ นการวางแผนและการ
ตัดสินใจ

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ








หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
หน่วยงานที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่หน่วยงานใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้จากค่าลงทะเบียน
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมี
การวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
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รายละเอียดการดาเนินงาน

:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีแผนการคาดการณ์
และแนวทางการหาเงินจากหน่ว ยงานภายนอกในส่วนเงินวิสาหกิจ และมีโครงการขอรับ
งบอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความร่วมมือจากฝ่าย/โครงการ ต่างๆ รับผิดชอบร่วมกัน แต่
ยังไม่มีการจัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินอย่างเป็นทางการหรือลายลักษณ์อักษร
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เป็ น รายไตรมาส มี ก ารตรวจเช็ ค การใช้ จ่ า ยงบประมาณในแต่ ล ะฝ่ า ย/โครงการ โดยงาน
งบประมาณ และมีการตรวจสอบการตัดจ่ายงบประมาณจากทุกฝ่าย/โครงการที่เกี่ยวข้อง
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 มีการจัดทางบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการทุกปีก่อน
ปีงบประมาณใหม่ และมีการปรับงบประมาณเพื่อให้สอดคล้ องกับสภาพการณ์ตามระเบียบ
บริหารวิสาหกิจปีละ 2 ครั้ง ตามความจาเป็น ตามระเบียบมหวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่
8.1.2 – 8.1.5)
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีการจัดทารายงานทางการเงิน ทุกไตรมาสอย่างเป็นระบบ
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และนาเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน 4 ครั้ง/ปี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 8.1.1 และ 8.1.6)
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนาเสนอการใช้จ่ายงบประมาณให้
บุคลากรทราบในเวทีประชุมบุคลากรประจาทุกเดือน และเสนอสรุปรายงานการเงินประจาวันให้
ผู้บริหารทราบทุกวัน
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่หน่ วยงานกาหนด โดยงานการเงิน บัญ ชี จะรับการตรวจสอบการ
ดาเนินงาน จาก งานติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ในระดับต้นภายในหน่วยงาน และหน่วย
ตรวจสอบภายใน ระดั บ มหาวิท ยาลั ย และส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิน จากหน่ ว ยงาน
ภายนอก

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้ าหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยติดตามผลการใช้เงินอย่าง
สม่าเสมอ เนื่องจากการใช้จ่ายเงินแต่ละครั้งต้องนาเสนอขออนุมัติจากผู้อานวยการ และงาน
การเงิน/บัญชีจะต้องสรุปรายงานการเงินประจาวันให้ได้รับทราบ และได้นาข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในการบริหารงาน
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการ 6 ข้อ

4 คะแนน

7 ข้อ



รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 8.1.1 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 8.1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551
เอกสารประกอบที่ 8.1.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
เอกสารประกอบที่ 8.1.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
เอกสารประกอบที่ 8.1.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
เอกสารประกอบที่ 8.1.6 งบการเงินเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2554
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 9 :

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 9.1

:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ. 9.1)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
9 ข้อ

: 9 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับฝ่าย/
โครงการ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มี ก ารก าหนดนโยบายและให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
4. มีการดาเนิน งานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้ว น
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ มหาวิทยาลั ย
กาหนด และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้
6. มีร ะบบสารสนเทศที่ให้ ข้อมูล สนั บสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยเฉพาะผู้รับบริการ และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
8. มีเ ครื อ ข่ า ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ด้ า นการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกันง
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เกณฑ์มาตรฐาน

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ

9. มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิ จั ย ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่
หน่ วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้ห น่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้
ประโยชน์



รายละเอียดการดาเนินงาน
1.

2.

3.

4.

:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพั ฒนาการของหน่ว ยงานตั้งแต่ ร ะดับ ฝ่า ย/โครงการด าเนิน การตามระบบที่ก าหนด
โดยได้ แ ต่ งตั้ ง คณะท างานประกัน คุ ณภาพการศึก ษาประจาหน่ ว ยงาน เพื่อ ปฏิบั ติ ง านและ
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ รายงาน
หลักฐานการดาเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดาเนินการตามความจริงให้สอดรับกับ
กลไกการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน นอกจากงานตามภารกิจหลักใน
องค์ ป ระกอบที่ 5 และองค์ ป ระกอบที่ 11 แล้ ว เทคโนธานี ยั ง มี กิ จ กรรมตามนโยบายการ
บริหารงานหลักของมหาวิทยาลัยที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณ ภาพระดับหน่วยงาน
และระดับ สถาบั น ให้เข้มแข็งขึ้น ได้แก่ การจัดการความรู้ การบริห ารความเสี่ ยง และการ
ดาเนินการระบบบริหารจั ดการคุณภาพ ISO ตลอดจนการมีกลไกการเงินและงบประมาณที่
สามารถตรวจสอบได้
มี ก ารก าหนดนโยบายและให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ผู้บริหารสูงสุด/ประธาน/
เลขานุการคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน หรือผู้แทนหน่วยงานได้เข้ารับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย แล้วนามาเสนอต่อที่ประชุมคณะทางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เพื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และผู้บริหารหน่วยงาน
ได้มีการสื่อสารและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรได้รับทราบ
ในการประชุมคณะทางานประกันคุณภาพประจาหน่วยงาน และประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย/
โครงการ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น เช่น การรับการตรวจประเมิน
ระดับหน่วยงานโดยผู้ที่เกี่ยวข้องระดับหัวหน้าฝ่าย/โครงการมีส่วนร่วมในการรับการตรวจด้วย
ทุกครั้ง การมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินระดับสถาบัน การมีส่วนร่วมประชุม QA forum
มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลั กษณ์ของหน่วยงาน มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้
และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับ สมศ., สกอ., มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้มีการปรับเพิ่มตัว
บ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ในด้านบริหารจัดการคุณภาพ ในตัวบ่งชี้ที่ 9.3 และปรับเพิ่ม
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ผลการดาเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบที่ 9.1.4 หน้า 33 และ 40)
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย
ตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ 3) การ
นาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยมีการ
ดาเนินการประกันคุณภาพดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการจัดประชุมเพื่อทบทวน
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5.

6.

7.

8.

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ตามวาระ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 9.1.3) โดยฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ
ประจาหน่วยงานจัดทาแผนการปฏิบัติงานให้สอดรับกับแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 1) การจัดทาคู่มือคุณภาพ
ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพ การติดตาม การตรวจสอบ โดยมีการ
กาหนดองค์ประกอบ ชนิดตัวบ่งชี้ การคิดรอบ คาอธิบายตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์
การประเมิน รวมทั้งกาหนดแหล่ งข้อมูล และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 2) การจัดทารายงานการ
ประเมิ น ตนเอง โดยท าการรวบรวมข้อ มู ล ตามองค์ ป ระกอบคุ ณภาพ และตั ว บ่ ง ชี้ จากผู้ ที่
รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่กาหนดในคู่มือคุณภาพอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งการ
จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง จะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงานทุ ก ครั้ ง ก่ อ นจั ด ส่ ง ให้ ฝ่ า ยวิ ช าการตามก าหนด และ
3) หลังจากรับทราบผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ แล้ว จะต้องเข้า
ร่วมประชุม QA forum เพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน นาผลการ
ประเมินจุดเด่น จุดอ่อน กรอบระยะเวลาเพื่อการแก้ไขจุดอ่อน อันดับความสาคัญที่จะต้องแก้ไข
และความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขปัญหา ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ มีการนาผลการประกัน
คุณภาพมาพัฒ นาการดาเนิ น งาน โดยมีการหารือต่อคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน ในส่วนที่เป็นจุดเด่น และจุดด้อย เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์เกือบทุกตัวบ่งชี้
มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ มีระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศที่ส นับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใช้ร่วมกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(MIS) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานได้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองhttp://technopolis.sut.ac.th
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผู้รับบริการ
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน การส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ ข้อมูลป้อนกลั บด้วยการประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน ด้วยการเป็นคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกั น
โดยมีการร่วมกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีโดยการเข้าร่วมประชุมกับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อทาความเข้าใจ
ตัวบ่งชี้ และเปิดโอกาสให้มีการซักถามทาความเข้าใจ
นอกจากนี้ เทคโนธานี ยั งได้ รับการจั ดตั้งเป็น ศูนย์เครื อข่าย สมศ. มทส. โดยร่ว มมือกั บ
สานักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อการพัฒนา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้ าน
การประกันคุณภาพ ซึ่งในข้อตกลงให้และรับการสนับสนุน ข้อที่ 16 ได้กล่าวไว้ว่า “ดาเนินการ
จัดทารายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหว การขับเคลื่อนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
พื้นที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คาปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบที่ 9.1.5 หน้า 4 ข้อ 1.6)
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ มีแนวปฏิบัติการจัดทาประกันคุณภาพ
แต่ยังไม่เคยทาการวิจัยด้านประกันคุณภาพ จึงถือว่ายังเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการ 8 ข้อ

4 คะแนน

8 ข้อ



รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 9.1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 7.1.3)
เอกสารประกอบที่ 9.1.2 แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 9.1.3 รายงานการประชุมคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารประกอบที่ 9.1.4 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ประจาปีการศึกษา 2554
เอกสารประกอบที่ 9.1.5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2555 ระหว่าง สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก /งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 9.2

:

ชนิดของตัวบงชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
(สมศ. 15) ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)
ผลผลิต

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยต้นสังกัด 3 ปี ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้
(คะแนนเต็ม 5)
:

เทคโนธานีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้
1. ปีการศึกษา 2551 คณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.
จากเต็ม 3 คะแนน ได้ 2.67 คะแนน คิดคะแนนเทียบเต็ม 5 คะแนน
เป็น

2.67
 5  4.45
3

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 9.2.1 หน้า 36)

2. ปีการศึกษา 2552 คณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.
จากเต็ม 3 คะแนน ได้ 2.80 คะแนน คิดคะแนนเทียบเต็ม 5 คะแนน
เป็น

2.80
 5  4.66 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่
3

9.2.1 หน้า 36)

3. ปีการศึกษา 2553 คณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.
จากเต็ม 5 คะแนน ได้ 4.81 คะแนน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 9.2.2)
คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ปีย้อนหลัง = 4.45  4.66  4.81  4.64
3

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด นาคะแนนตัวบ่งชี้ของ สกอ.
มาเฉลี่ยได้คะแนนเท่ากับ 4.64
การประเมินตนเอง :
ค่าเป้าหมายของ
หน่วยงาน
4 คะแนน

ผลการดาเนินงานในปี คะแนนอิงเกณฑ์การ
การศึกษา 2554
ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.
4.64 คะแนน

4.64 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 9.2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เอกสารประกอบที่ 9.2.2 เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 4/2554
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 9.3

:

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ
(เทคโนธานี 1)
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

:

คะแนน 3
ดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
7 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
8 ข้อ

8 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการกาหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์ห ลักของเทคโนธานี
โดยผู้บริหารสูงสุดของเทคโนธานี
2. มีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR : Quality Management
Representative) ระบบคุณภาพของเทคโนธานี เพื่อทาให้มั่นใจว่า
ยังคงรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO อย่างต่อเนื่อง
3. มีการวางแผนการดาเนินงานประจาปีเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ
ISO ของเทคโนธานีอย่างต่อเนื่อง
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO (QMRC :
Quality Management Representative Committee) ของ
เทคโนธานี และมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
5. มีการจั ดทาเอกสารตามระบบบริห ารคุณภาพ ISO ครบถัว น ได้แก่
เอกสารระดับที่ 1 คือ คู่มือคุณภาพ เอกสารระดับที่ 2 คือ ขั้นตอนการ
ดาเนิ น การ และเอกสารระดับ ที่ 3 ได้แก่ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนต่างๆ และต้องแต่งตั้งผู้
ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control) อย่างน้อย 1 คน
6. มี ก ารจั ด อบรมทบทวนข้ อ ก าหนดระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO ให้
พนักงานเทคโนธานีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA :
Internal Quality Audit) ระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี
และมีการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
8. มีการตรวจติดตาม เพื่อรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง อย่างใด
อย่างหนึ่งเมื่อถึงรอบการตรวจ โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ ให้การ
รับรอง (CB : Certify Body)

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ
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รายละเอียดการดาเนินงาน

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี โดยผู้บริหารสูงสุดของ
เทคโนธานี ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้กาหนดเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี และได้กาหนด
นโยบายคุณภาพ ไว้ว่า “รวมบริการวิชาการ ประสานงานที่ปรึกษา รักษาระบบมาตรฐานสากล”
โดยได้ประกาศให้บุคลากรรับทราบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553
2. มีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR : Quality Management Representative)
ระบบคุณภาพของเทคโนธานี เพื่ อทาให้มั่นใจว่ายังคงรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ISO อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้แต่งตั้งหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
เทคโนธานี เป็น QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ ISO ให้
สามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. มีการวางแผนการดาเนินงานประจาปีเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี
อย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการดาเนินงานประจาปีเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO ของ
เทคโนธานีอย่างต่อเนื่อง โดย QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้จัดทาแผนการดาเนินการประจาปี
เพื่อดาเนินการรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการเทคโนธานี และประกาศให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบที่ 9.3.2)
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO (QMRC : Quality Management
Representative Committee) ของเทคโนธานี และมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทาการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ: ISO เทคโนธานี (QMRC :
Quality Management Representative Committee) โดยผ่ านความเห็ นชอบจาก
ผู้อานวยการเทคโนธานี และ QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร ตามลาดับ และมีการจัดประชุมตาม
วาระ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 9.3.1)
5. มีการจัดทาเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO ครบถ้วน ได้แก่ เอกสารระดับที่ 1 คือ
คู่มือคุณภาพ เอกสารระดับที่ 2 คือ ขั้นตอนการดาเนินการ และเอกสารระดับที่ 3 ได้แก่
แผนคุณภาพ ขั้น ตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ ม และเอกสารสนับสนุน ต่า งๆ และต้อง
แต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control) อย่างน้อย 1 คน โดยผู้แทนฝ่าย
บริหาร (QMR) ได้จัดทาเอกสารระดับที่ 1 คือ คู่มือคุณภาพ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
ที่ 9.3.4) และหัวหน้าฝ่าย/โครงการ/ผู้ปฏิบัติง าน ได้จัดทาเอกสารระดับที่ 2 คือ ขั้นตอนการ
ดาเนินการ และเอกสารระดับที่ 3 ได้แก่ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และ
เอกสารสนับสนุนต่าง ๆ โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) เป็นผู้ทบทวน ผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการเทคโนธานี นอกจากนี้ผู้แทนฝ่ายบริหาร : QMR ได้เสนอชื่อเจ้าหน้าที่งานระบบ
บริหารคุณภาพเป็นผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control) เพื่อให้ผู้อานวยการ
เทคโนธานีแต่งตั้ง ซึ่งเอกสารทุกฉบับจะต้องขึ้นทะเบียนควบคุม โดยผู้ควบคุมเอกสาร
6. มีการจัดอบรมทบทวนข้อกาหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO ให้พนักงานเทคโนธานีอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) ได้จัดอบรมเพื่อทบทวนการจัดทาเอกสารตาม
ระบบคุณภาพ ISO และทบทวนข้อกาหนดระบบคุณ ISO ให้กับบุคลากร 1 ครั้ง
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7. มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal Quality Audit)
ระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี และมีการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA : Internal Quality
Audit) ระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี โดยผู้อานวยการเทคโนธานี ผ่านความ
เห็นชอบของ QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร และกาหนดให้มีการตรวจประเมินตามแผน
8. มีการตรวจติดตาม เพื่อรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถึง
รอบการตรวจ โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ให้การรับรอง (CB : Certify Body) โดยจัดให้
มีกิจกรรมตรวจติดตาม เพื่อรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง จากบริษัท SGS (ประเทศ
ไทย) จากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ให้การรับรอง (CB: Certify Body)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 9.3.3)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

8 ข้อ



รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 9.3.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
เทคโนธานี (อ้างในเอกสารประกอบที่ 7.1.3)
เอกสารประกอบที่ 9.3.2 แผนการดาเนินงานโครงการ “พัฒนาระบบริหารคุณภาพ ISO”
อย่างต่อเนื่อง ประจาปี 2554
เอกสารประกอบที่ 9.3.3 เอกสารการรับรองการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 9.3.4 คู่มือคุณภาพ
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / ISO9001:2008
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 11 :

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ตัวบงชี้ที่ 11.1

:

มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (มทส. 1)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ดาเนินการ 2
ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ 3-4
ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการครบ
ทุกข้อ

: 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
2. มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
3. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
4. มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5. มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ
6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีกับภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ








รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มอบหมายภารกิจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ให้ เ ทคโนธานี เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ร่วมกัน ซึ่งรูปแบบการดาเนินงานประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการคาปรึกษา
ด้านเทคโนโลยี การให้ ค าปรึ กษาเชิงลึ ก/เฉพาะทางจากผู้ เชี่ยวชาญ การวิ จัยต่อยอด รวมถึ ง
กิจกรรมด้านรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) ในชุมชน ฯลฯ ซึ่งมี
หน่วยงานภายใต้การดูแลรับผิดชอบของเทคโนธานีเป็นผู้ดาเนินงาน อันประกอบด้วย ฝ่ายปรับ
แปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี, โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. (SUTSP : Suranaree
University of Technology Science Park), โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI :
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Suranaree University of Technology Business Incubator), สานักงานจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา มทส. (SUT-IPMO : Suranaree University of Technology Intellectual Property
Management Office), โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่าย
มทส. (iTAP : Industrial Technology Assistance Program) และศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ (ด้านการเพิ่มผลผลิต) (RCaP : Research Center for Cassava and Products) ซึ่งมี
การดาเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ในระดับของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 และระดับ
หน่ว ยงาน ได้แก่ แผนพัฒ นาเทคโนธานี ระยะเวลา 5 ปี รวมถึงการจัดทายุทธศาสตร์การ
พัฒ นาเทคโนธานี แผนปฏิบั ติการประจาปี แผนงานประจาหน่วยงาน เป็นต้น โดยได้มีการ
นาเสนอแผนฯ ผ่านคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เป็นที่ปรึกษาในระดับนโยบาย
2. มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด มีผลการดาเนินงานการให้บริการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปตามแผนที่กาหนด โดยมีการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานด้วย
ระบบสารสนเทศ เป็ น รายเดือ น รายไตรมาส และมีก ารจัด ท าสรุ ป เป็น รายงานประจ าปี
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 11.1.1)
3. มีการประเมินผลการดาเนินงาน โดยมีการวัดความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านการปรับ
แปลงฯ เช่น ผู้รับบริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผู้ขอรับคาปรึกษาด้านเทคโนโลยี, ผู้ขอรับ
คาปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ซึ่งสอดรับกับการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 11.1.6)
โดยที่ผ่ า นมาได้ รั บ คาขอบคุณจากหน่ว ยงานที่รั บการบริก ารด้ ว ย (รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบที่ 11.1.7)
4. มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการดาเนินงาน
ทุกครั้งได้มีกระบวนการประเมินผลการดาเนินงานโดยผู้รับบริการ หากมีข้อเสนอแนะหรือ การ
แนะน า ผู้ ด าเนิ น งานได้ น าผลการประเมิ นมาพั ฒ นาปรั บปรุ งการด าเนิ นงานอย่ างต่ อเนื่ อง
ซึ่งเทคโนธานี ได้มีการดาเนินงานตามกระบวนการด้านการปรับแปลงฯ ภายใต้การบริหารงาน
ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัท SGS (ประเทศ
ไทย) จากัด
5. มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ เช่น การนาผลงานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมาปรับแปลงพัฒนา หรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนหรือผู้รับบริการ โดยวิธีการต่าง ๆ
(1) การลงพื้นที่ 32 อาเภอ โดยนาคณาจารย์ มทส. และนักศึกษา พร้อมผลงานวิจัย
ต่าง ๆ ลงพื้น ที่เพื่อไปแก้ไขปั ญหาให้ กับชุ มชน, การเชื่ อมโยงระหว่ างงานวิจัยชุม ชนของ
คณาจารย์กับงานปรับแปลงฯ โดยการร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีในชุมชน (เทคโนธานีเป็น
ผู้สารวจความต้องการ และส่งข้อมูล ให้นักวิจัยนาไปศึกษาและวิจัยต่อยอด แล้วนามาถ่ายทอด
หรือให้คาปรึกษาแก่ชุมชน) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 11.1.5 หน้า 84 - 85)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
(2) การนาทรัพย์สินทางปัญญา องค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ ในรู ปแบบการอนุ ญาตให้ใช้สิ ทธิในเทคโนโลยี โดยมีกระบวนการประเมินมูลค่า
การประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี การจับคู่เทคโนโลยีกับเอกชน การเจรจาต่อรอง การทาสัญญาและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การติดตามการใช้ประโยชน์และติดตามการจ่ายค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์, การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
เพื่ อให้ ความช่ วยเหลื อและสนั บสนุ นด้ านการดาเนิ นธุ รกิ จด้ วยวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 11.1.5 หน้า 53 - 59)
(3) การเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากหลายสาขา เพื่ อ เข้ า ร่ ว มท าวิ จั ย ต่ อ ยอดให้ กั บ กลุ่ ม
อุตสาหกรรม (ตามโครงการ iTAP ในลักษณะโครงการกลุ่ม เช่น โครงการ “การจัดการดิน
ปุ๋ ย และศั ตรู พืช เพื่ อการเกษตรและแปรรูป ”), การบ่ มเพาะธุร กิ จให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ,
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลัง เป็นต้น (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่
11.1.5 หน้า 48 –52, 60 – 62 และหน้า 63 - 71 )
ทั้งนี้ การบริ การด้านการปรับแปลงฯ ทุกกิจกรรมจะต้องดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
มาตรฐาน ตามผังกระบวนการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่
การอบรมเผยแพร่ความความรู้ การแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การร่วมวิจัยและ
พัฒนา และการให้คาปรึกษาเทคโนโลยี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 11.1.2) และแต่
ละกิจกรรมยังมีขั้นตอนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น การขอใช้สิทธิในเทคโนโลยี/
ผลงานวิจั ยเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่
11.1.3 และ 11.1.4)
6. มีการประเมินสัมฤทธิ ผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ
บูรณาการระหว่างการปรั บแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีกับภารกิจอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ หลังจากมีการให้บริการคาปรึกษาแก่ผู้รับบริการในเบื้องต้นแล้ว จะมีการ
ประเมินผลการให้บริการ เพื่อนาไปเชื่อมโยงกับงานต่างๆ ซึ่งจะสามารถสนองตอบความต้องการ
ของผู้รับบริการได้ เช่น การเชื่อมโยงเข้ากับงานบริการวิชาการ, การวิจัยต่อยอด, การเรียนการ
สอน, การให้คาปรึกษาเชิงลึก, การบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น (โดยใช้ระบบประเมินผล
ตามการบริหารงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008) ตัวอย่างเช่น คณาจารย์ที่ร่วมงาน
การปรับแปลงฯ สามารถนาผลการดาเนินงานในพื้นที่หรือชุมชนกลับมาปรับปรุงหรือเสริม
ประสบการณ์ในการเรียนการสอน ฯลฯ
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

6 ข้อ
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รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 11.1.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติการเทคโนธานี
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 12.1.1)
เอกสารประกอบที่ 11.1.2 ผังกระบวนการการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี
เอกสารประกอบที่ 11.1.3 การใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์
เอกสารประกอบที่ 11.1.4 การถ่ายทอดเทคโลโนยี
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : หลักฐานอยู่ที่งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 11.1.5 รายงานประจาปี 2554 เทคโนธานี
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 5.1.5)
เอกสารประกอบที่ 11.1.6 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)
เอกสารประกอบที่ 11.1.7 เรื่อง ขอขอบคุณที่อนุเคราะห์บุคลากรและความรู้ด้านวิชาการ
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 11.2

:

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (มทส. 2)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน

:

ร้อยละ

คะแนน 1
อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 1 - 9

คะแนน 2
อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 10 - 14

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน 3
อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 15 - 19

คะแนน 4
คะแนน 5
อยู่ระหว่าง
มากกว่าหรือ
ร้อยละ 20 - 24 เท่ากับร้อยละ 25

:

ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม จานวน 56 คน จากจานวนอาจารย์ประจา ซึ่งนับรวมอาจารย์
ที่ลาศึกษาต่อ (โดยจะไม่นับซ้าแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีหลายกิจกรรม) จานวน 337.50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหาย()
ไม่บรรลุเป้าหมาย()

ร้อยละ 16.59

3 คะแนน

> ร้อยละ 25



รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 11.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมต่ออาจารย์ประจา
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)
เอกสารประกอบที่ 11.2.2 งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)
เอกสารประกอบที่ 11.2.3 รายชื่ออาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2554 (พ.ค.54 - เม.ย.55)
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 11.3

: ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (มทส.3)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบงชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ร้อยละ 10-19

ผลผลิต

คะแนน 2
ร้อยละ 20-29

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน 3
ร้อยละ 30-39

คะแนน 4
ร้อยละ 40-49

คะแนน 5
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50

:

ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม จานวน 355 กิจกรรม เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ เทคโนธานี
ดาเนินการโดยมีคณาจารย์สานักวิชาเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี / ให้คาปรึกษา 252 กิจกรรม และ
รวมกิจกรรม/โครงการทั้งหมดที่ทาร่วมมากกว่า 1 สานักวิชา หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนธานี 306 กิจกรรม) โดยเป็นกิจกรรมที่เทคโน
ธานีดาเนินการเอง จานวน 305 กิจกรรม เมื่อคิดเทียบจากจานวนอาจารย์ประจา ซึ่งไม่นับรวม
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จานวน 313.50 คน คิดเป็นร้อยละ 82.93 ซึ่งสามารถจาแนกตามภารกิจ
ได้ดังนี้
ภารกิจ
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ให้คาปรึกษาเบื้องต้น
2. การให้คาปรึกษาเฉพาะด้าน
3. การพัฒนา/ ปรับแปลง/ วิจัยต่อยอด
รวม

หมายเหตุ :

จานวน (กิจกรรม/โครงการ)
74
173
58
305

การนับจานวนโครงการทีม่ ีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการ จะนับกิจกรรมย่อย
แทนการนับโครงการ
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 97.28

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

5 คะแนน

≥ ร้อยละ 50

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 11.3.1 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)
เอกสารประกอบที่ 11.3.2 งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 11.2.2)
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 11.4

:

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4)
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ชนิดของตัวบงชี้

:

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

:

ระดับ

คะแนน 1
2.00 - 2.49

คะแนน 2
2.50 - 2.99

คะแนน 3
3.00 - 3.49

คะแนน 4
3.50 - 3.99

คะแนน 5
4.00 ขึ้นไป

หมายเหตุ : หากได้ต่ากว่า 2.00 ได้คะแนน 0
รายละเอียดการดาเนินงาน

:

ในปีการศึกษา 2554 เทคโนธานีใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี จากหน่วยงานภายนอกที่มารับบริการ โดยจาแนกกิจกรรม
ตามภารกิจ 4 ด้าน คือ 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 67 กิจกรรม/โครงการ 2) การให้คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยี (เบื้องต้น) 7 กิจกรรม/โครงการ 3) การให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี (โดยผู้เชี่ยวชาญ)
173 กิจกรรม/โครงการ และ 4) การพัฒนา/ การปรับแปลง/ การวิจัยต่อยอด 58 กิจกรรม/โครงการ
รวมทั้งหมด 305 กิจกรรม/โครงการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งสามารถ
จาแนกตามภารกิจได้ดังนี้

ภารกิจ
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. การให้คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีเบื้องต้น
3. การให้คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญ
4. การพัฒนา/ การปรับ
แปลง/ การวิจัยต่อยอด
รวม

จานวน (กิจกรรม/โครงการ)
ทั้งหมด
ที่ตอบแบบสอบถาม
67
49
7
6
173

58

305

165
(มี 57 กิจกรรม/โครงการ
ที่ตอบแบบสอบถามเพียง 1 คน)
30
(โดยทั้ง 32 กิจกรรม/โครงการ
ตอบแบบสอบถามเพียง 1 คน)
250
(คิดเป็นร้อยละ 82.24)

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คะแนนเฉลี่ย
4.39
4.45
4.98

5.00

4.44

60

รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน
คะแนนเฉลี่ย 4.44

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.00

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 11.4.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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องค์ประกอบที่ 12 :

การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก

ตัวบงชี้ที่ 12.1

:

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (มทส. 5)
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)

ชนิดตัวบงชี้

:

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

:

ร้อยละ

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ร้อยละ 50 - 59

ร้อยละ 60 - 69

ร้อยละ 70 – 79

ร้อยละ 80 – 89

ร้อยละ 90 – 100

รายละเอียดการดาเนินงาน

:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ในปี ง บประมาณ 2554 เทคโนธานี มี ตั ว ชี้ วั ด ของแผนปฏิ บั ติ ง านที่ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
จานวน 57 ตัวชี้วัด จากจานวนทั้งหมด 59 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.61 โดย
จาแนกตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ดังนี้
1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม มี 29 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 28 ตัวชี้วัด และไม่
บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
2. แผนงานปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มี 30 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 29
และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
การประเมินตนเอง

:

ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย()

ร้อยละ 96.61

5 คะแนน

ร้อยละ 80



รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 12.1.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติการเทคโนธานี
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ตารางที่ 2 : สรุปคะแนนองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมายและเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย*

ผลการ
ดาเนินงาน*

8 ข้อ

8 ข้อ

1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 5

คะแนน
การประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตามเกณฑ์

5 คะแนน



5.00

บรรลุครบ
ตัวบ่งชี้=100%

การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ 5.3 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก (สมศ.9)
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1)
ตัวบ่งชี้ 5.5 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
(สมศ. 18.2)

5 ข้อ
4 ข้อ

5 ข้อ
4 ข้อ

5 คะแนน
4 คะแนน




5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



4.80

บรรลุครบ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5

ตัวบ่งชี้=100%

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
และผู้บริหารทุกระดับของเทคโนธานี
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

7 ข้อ

6 ข้อ

4 คะแนน



5 ข้อ
5 ข้อ

5 ข้อ
5 ข้อ

5 คะแนน
5 คะแนน




6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน


บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้

4.75

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7

จาก 4 ตัวบ่งชี้
= 75%

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

7 ข้อ

6 ข้อ

4 คะแนน


ไม่บรรลุครบ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8

4.00

ตัวบ่งชี้
= 0%

* ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสำหรับตัวบ่งชี้นนั้ ๆ เช่น ระบุเป็นค่ำร้อยละ หรือระบุเป็นจำนวน หรือ
ระบุเป็นข้อ หรือระบุเป็นระดับ
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย*2

ผลการ
ดาเนินงาน*

คะแนนการ
ประเมิน
ตามเกณฑ์

บรรลุ
เป้าหมาย

8 ข้อ
4 คะแนน

8 ข้อ
4.64 คะแนน

4 คะแนน
4.64 คะแนน




8 ข้อ

8 ข้อ

5 คะแนน



4.55

บรรลุครบ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1
ตัวบ่งชี้ 9.2
ตัวบ่งชี้ 9.3

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด (สมศ. 15)
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ (เทคโนธานี 1)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9

ตัวบ่งชี้=100%

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย(มทส. 1)
ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจา (มทส. 2)
ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจา (มทส.3)
ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4)

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน



> ร้อยละ 25

ร้อยละ 16.59

3 คะแนน



> ร้อยละ 50

ร้อยละ 82.93

5 คะแนน



> 4.00

4.44

5 คะแนน


บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 11

4.50

จาก 4 ตัวบ่งชี้

5 คะแนน



= 75 %

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ 1.2

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 96.61

บรรลุครบ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12

5.00

ตัวบ่งชี้
= 100 %

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

บรรลุ 16 ตัวบ่งชี้

4.67

จาก 19 ตัวบ่งชี้
= 84.21 %

* ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสำหรับตัวบ่งชี้นนั้ ๆ เช่น ระบุเป็นค่ำร้อยละ หรือระบุเป็นจำนวน หรือ
ระบุเป็นข้อ หรือระบุเป็นระดับ
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ตารางที่ 3 : เปรียบเทียบ องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามผลการดาเนินงาน ระหว่างปีการศึกษา 2553 และ 2554
ปี 2553
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้า
หมาย

ผล

ปี 2554
บรรลุ()/

เป้า

ไม่บรรลุ()

หมาย

5



8

5

100 %

คะแนน

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

8

8

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ 5.3 การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.9)
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1)
ตัวบ่งชี้ 5.5 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกสถาบัน (สมศ. 18.2)
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7

7

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8
หมายเหตุ :



5

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

5

5

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะ
กรรมการบริหารเทคโนธานี และ
ผู้บริหารทุกระดับของเทคโนธานี
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงาน
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

8

7

6

A/NA : Action No Assessment หมายความว่า มีการดาเนินการแต่ไม่มีการประเมินระดับหน่วยงาน
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ปี 2553
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้า

บรรลุ()/

เป้า

ไม่บรรลุ()

หมาย

5



4.66

4.66

8

ผล

คะแนน

8

8

4

8

หมาย

ปี 2554
บรรลุ()/

ผล

คะแนน

8

8

4
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ร้อยละ
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ร้อยละ
16.59
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>
ร้อยละ
50

ร้อยละ
82.93
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>
4.00

4.44
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4.50

75 %

4.50

75 %

5



5.00

100 %

4.67

บรรลุ 16

ไม่บรรลุ()

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ 9.2 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด (สมศ. 15)
ตัวบ่งชี้ 9.3 ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ (เทคโนธานี 1)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับ
แปลงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามเป้า
หมายของมหาวิทยาลัย (มทส. 1)
ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมใน
การปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจา (มทส. 2)
ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจา (มทส.3)
ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
การปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4)

6

>
ร้อยละ
25
>
ร้อยละ
50
>
4.00

6

ร้อยละ
15.64

ร้อยละ
71.62

4.21

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 11
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ 1.2* ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน

ร้อยละ
85

ร้อยละ
95

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12

3

5

5.00
4.81

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

หมายเหตุ :



บรรลุ 17

ร้อยละ
80

ร้อยละ
96.61

ตัวบ่งชี้จาก

ตัวบ่งชี้จาก

18 ตัวบ่งชี้

19 ตัวบ่งชี้

= 94.44%

= 84.21%

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2* ในปีการศึกษา 2553 กาหนดให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ 1.2
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ส่วนที่ 3
จุดเด่น-แนวทางเสริมและ
จุดอ่อน-แนวทางแก้ไข

จุดเด่น-แนวทางเสริม และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข
จากรายละเอียดของผลการประเมินการดาเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 2 สรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม
และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของหน่วยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
องค์ประกอบ
จุดเด่น
แนวทางเสริม
จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
1. แผนกลยุ ท ธ์ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ควรเร่ งรั ด ให้ ฝ่ า ย/โครงการ พั ฒ นา
ไม่ปรากฏ
ไม่มี
และแผนการดาเนินการ
ปณิ ธ าน นโยบาย และจุ ด เน้ น ตาม แผนกลยุ ท ธ์ ข องฝ่ า ย/โครงการให้ มี
2.
3.

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม

1.

2.
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
มีการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ
ประจาปคครบทุกภารกิจ
ในภาพรวมบุ คลากรทุกฝ่า ย/โครงการ
ให้ค วามร่ว มมื อปฏิบัติ ตามแผนปฏิบั ติ
การประจาปคให้บรรลุตามเป้าหมายที่วาง
ไว้โดยส่วนใหญ่
มี ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ชาการที่ ห ลากหลาย
ไ ด้ แ ก่ ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ด้ า น
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษา ด้านเกษตร
ด้ า นภาษาต่ า งประเทศ และด้ า น
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ส า ม า ร ถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
และสังคมได้อย่างกว้างขวาง
มี ค วามสามารถรองรั บ การให้ บ ริ ก าร
วิ ช าการแก่ สั ง คมได้ หลายรู ป แบบ
ภายใต้ค วามรั บผิ ดชอบของหน่ว ยงาน
ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ฝ่ า ยบริ ก ารวิ ช าการ

ความเชื่ อ มโยงกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข อง
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น

1. อาจเปลี่ ย นหน่ ว ยนั บ การวั ด ผล 1. สถานที่ แ ละสิ่ งอ านวย 1.
การบริ ก ารวิ ชาการจากจ านวน
ความสะดวกต่ า ง ๆ
กิจกรรมหรือจานวนผู้ให้บริการ
ได้แก่ ห้องอบรม ที่พั ก
วิชาการ
เป็นราคาหรือ
และห้องน้ามีจานวนไม่
มูลค่าการให้บริการวิชาการแทน
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม
2. ควรน าองค์ ค วามรู้ ด้ า น Basic
ต้องการ
Science แก้ไขปัญหาชุมชน
2. วิทยากร / ผู้เชี่ยวชาญ 2.
ที่มาให้บริการวิชาการมี
ภาระงานสอนจ านวน
มาก ทาให้การจัดบริการ
วิ ช าการไม่ เ ป็ น ไปตาม

พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแบบ
อ อ น ไ ล น์ ใ ห้ มี ค ว า ม
หลากหลายด้านหลักสูตร
และตรงกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคม
กาหนดแผนและ
งบประมาณในการ
ปรั บ ปรุ งสถานที่ และสิ่ ง
อ านวยความสะดวกต่ า ง
ๆ ให้มีจานวนเพียงพอต่อ
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ส่วนที่ 3

จุดเด่น
โครงการศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชน
โครงการอุ ท ยานผี เ สื้ อ และโครงการ
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ จึงทา
ให้ ส ามารถรองรั บ การให้บ ริ ก ารได้ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
3. เทคโนธานี มี ร ะบบการบริ ห ารงาน
ISO9001:2008 เป็นระบบที่สร้างความ
เ ชื่ อ มั่ น แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ ห้ แ ก่
ผู้รับบริการ
4. เทคโนธานี มี รู ป แบบการให้ บ ริ ก าร
วิ ช าการแบบออนไลน์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต (e-Training) ทาให้ชุมชน
และสังคมเข้าถึงองค์ความรู้ที่จัดบริการ
วิชาการได้อย่างทั่วถึง

7. การบริหารและการจัดการ

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข
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ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ความต้องการ
ผู้รับบริการ
3. ก า ห น ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
3. โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ติดตามและประเมินผลใน
วิชาการบางโครงการยัง
โครงการการให้ บ ริ ก าร
ขาดการติ ด ตามและ
วิชาการทุกโครงการ
ประเมิ น ผลกระทบที่ มี 4. ป รั บ ป รุ ง ฐ า น ข้ อ มู ล
ต่อชุมชนและสังคม
ผู้ รั บ บริ ก าร/ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
4. ข า ด ฐ า น ข้ อ มู ล
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
ผู้รับบริการ/ผู้เชี่ยวชาญ
ยิ่งขึ้น
ที่มีระสิทธิภาพ
5 . ป รั บ ป รุ ง รู ป แ บ บ ก า ร
5. การประชาสัมพันธ์โครง
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ
ก า ร ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
การให้บริการวิชาการแก่
วิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและ
ชุมชนและสังคมให้มีความ
สังคมยังไม่ทั่วถึง
หลากหลายและเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย
1. มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ 1. หน่ ว ยงานควรปรั บ ปรุ ง ระบบ
ไม่ปรากฏ
ไม่มมี ่มี
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทาง
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เดียวกัน รวม
ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม
2. มีการนานโยบายหลักของมหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาปฏิบัติอ ย่างเป็น รูปธรรม โดยมีการ
เ พื่ อ ก่ อให้ เ กิ ด ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว
แต่ ง ตั้ ง คณะท างานชุ ด ต่ า ง ๆ ในการ
ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
บริหารจัดการ เช่น การประกันคุณภาพ 2. ควร มี ร ะ บบฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
การศึกษา การจัดการความเสี่ ยง การ
ส่ ว นกลางของหน่ ว ยงาน ซึ่ ง จะ
จั ด การความรู้ ตลอดจนการแต่ ง ตั้ ง
สามารถน าไปเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
คณะกรรมการระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ระบบ MIS ของมหาวิ ท ยาลั ย ได้
ISO
ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ฝ่ า ย/
3. มีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร รวมถึงมีการ
โครงการ และเป็ นการสร้ างและ
รายงาน/ติดตามผลการดาเนินงานผ่าน
ขยายเครือข่ายการให้บริการได้อีก
การประชุมหัวหน้ าฝ่าย/โครงการ และ
ทางหนึ่ง
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องค์ประกอบ

8. การเงินและงบประมาณ

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

จุดเด่น

แนวทางเสริม

การประชุ ม บุ ค ลากร เทคโนธานี เ ป็ น
ประจาทุกเดือน
4. มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในบริหาร
เช่น การลงเวลาผ่า นระบบ scan การ
กรอกประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน การ
รายงานผลการด าเนิ น งานผ่ า นระบบ
Online
เทคโนธานีมีการบริหารจัดการทางการเงิน ควรมีการจัดทางบประมาณใกล้เคียง
และงบประมาณภายใต้ระเบียบบริหารวิสาหกิจ ความเป็นจริง และให้มีการปรับปรุง
ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ท ารายงานงบ งบประมาณกลางปคน้อยที่สุด
การเงิ น ทุ ก ไตรมาส เพื่ อ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริ ห าร เทคโนธานี และ
คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น
พิจารณาตามขั้นตอน
มี ก ารด าเนิ น การตามนโยบายหลั ก ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารประกั น
คุณภาพระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน
บร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะส งค์ แ ละ เ ป็ น ไ ปต า ม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การนาระบบบริหาร
คุ ณ ภาพ ISO ระบบจั ด การความรู้ และ
ระบบบริหารความเสี่ยง หน่วยงานสามารถ
ดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้
พนั ก งานมี ค วามเข้ า ใจในทิ ศ ทาง
เดียวกันพร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน
ทุ ก คนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท า
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเข้าใจ

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข

ขาดระบบสารสนเทศ (MIS)
เข้ า ม าใช้ ใ นการ บริ หา ร
จัดการด้านการเงินเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

มหาวิ ท ยาลั ย ควร ส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น ระบบสารสนเทศ
(MIS) มายังหน่วยวิสาหกิจให้
เพี ย งพอและตรงกั บ ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน

ไม่ปรากฏ

ไม่มี
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จุดเด่น

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข
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มีการทาวิจัยและพัฒนาจากปัญหาของภาค 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 1. บุคลากรผู้ให้บริการด้าน 1. มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก าร
เกษตรภาคอุ ต สาหกรรม และต่ อ ยอด
ของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และ
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิด
ง า น วิ จั ย พั ฒ น า ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี ข อ ง
และสายปฏิ บั ติ ก าร และ/หรื อ พัฒนาเทคโนโลยี: ซึ่งเป็น
การตระหนั ก ถึ ง ความ
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม
พนักงานชั่วคราวประจาหน่วยงาน คณาจารย์มีภาระงานมาก
จาเป็น/ ความสาคัญของ
และประเทศได้อย่างยั่งยืน
ต่ า งๆ ขอ งม ห า วิ ทย า ลั ย ร่ ว ม ทั้งด้านการเรียนการสอน
การให้ บ ริ ก ารด้ า นการ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นการปรั บ แปลง งานวิจัย และงานบริหาร
ปรับแปลง ถ่ายทอด และ
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทาให้ไม่สามารถให้บริการ
พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
2. มหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบาย ผู้ ข อรั บ บริ ก ารได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมแก่สังคม เช่น
ในการจั ด สรรงบประมาณให้ ทั่ ว ถึ ง และครอบคลุ ม ทุ ก
ให้น้าหนักภาระงานด้านนี้
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ด้าน
ให้ ม ากขึ้ น และมี ร างวั ล
ส ภ า วก า ร ณ์ เ พื่ อร อ ง รั บ ก า ร
พนั ก งานดี เ ด่ น ด้ า นปรั บ
ให้ บ ริ กา ร ด้ า น ป รั บ แ ป ล ง
แปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
3. จั ด ให้ มี ช่ อ งทางหลากหลาย
เพื่ อ ที่ จ ะสนับ สนุ น การให้ บ ริ ก าร
ด้ า นปรั บ แปลง ถ่ า ยทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี เช่น
 การสนับสนุนงบประมาณสาหรับ
ผู้ ที่ ต้ อ งการให้ บ ริ ก ารด้ า นปรั บ
แป ล ง ถ่ า ย ทอด แล ะ พั ฒ นา
เทคโนโลยีในรูปแบบเดียวกับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย
 ควรให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงาน
ห ลั ก ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ประสานงานและรั บผิดชอบด้า น
การปรั บ แปลง ถ่ า ยทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี
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11. การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี

จุดเด่น

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข

ภารกิ จ หลั ก ทั้ ง 2 ด้ า น ได้ แก่ ด้ า นบริ ก าร
วิชาการ และด้านปรับแปลงถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี มี การด าเนิน งานบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตาม
แผนยุท ธศาสตร์ข องการพั ฒ นาหน่ วยงาน
ครบทุกตัวชี้วัด ยกเว้นระดับความพึงพอใจมี
ผลประเมินไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ แต่อยู่
ในระดับค่อนข้างดีมาก

ป รั บ ป รุ ง ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร
ประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรง
ตามความต้ อ งการผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร,มาก
ที่สุด

ไม่ปรากฏ

ไม่มี
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12. การบริหารจัดการตามภารกิจ
หลัก

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 1 บทนํา
เอกสารประกอบที่ 1

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ
ของเทคโนธานี

เอกสารประกอบที่ 1 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการในแต่ละหน่วยงานทีม่ ีต่อการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ ” ในภาพรวม จาแนกตามมิติความพึงพอใจ
หมายเหตุ : 1. ค่าเฉลี่ยรวมคานวณจากแบบสอบถามที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบครบทั้ง 4 มิติ เช่น สานักวิชาวิทยาศาสตร์มผี ู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 4 มิติ มีจานวน 167 แบบสอบถาม เป็นต้น
2. ค่าเฉลี่ยแต่ละมิติ คานวณจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบเฉพาะมิตๆิ ไป เช่น สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มิตดิ า้ นผู้รับบริการ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 287 ราย มิตดิ า้ นกระบวนการภายใน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 235 ราย
มิตดิ า้ นการเงิน มีผู้ตอบบแบบสอบถาม 174 ราย มิตดิ า้ นนวัตกรรมและการเรียนรู้ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 209 รายเป็นต้น

จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
1

สานักวิชาวิทยาศาสตร์

ความพึงพอใจด้าน
ผู้รับบริการ

ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการภายใน

ความพึงพอใจ
ด้านการเงิน

แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)

282

235

174

209

167

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

49.47

41.23

30.53

36.67

29.30

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

288

335

396

361

403

3.574

3.477

3.598

3.627

3.641

0.784

0.775

0.752

0.805

0.713

277

228

172

201

163

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

48.60

40.00

30.18

35.26

28.60

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

293

342

398

369

407

3.740

3.618

3.674

3.677

3.706

0.695

0.762

0.733

0.794

0.720

286

240

180

212

171

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

50.18

42.11

31.58

37.19

30.00

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

284

330

390

358

399

3.573

3.492

3.539

3.547

3.556

0.749

0.737

0.720

0.798

0.687

313

258

192

231

182

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

54.91

45.26

33.68

40.53

31.93

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

257

312

378

339

388

3.527

3.422

3.453

3.554

3.582

0.847

0.853

0.849

0.892

0.808

303

256

198

233

186

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

53.16

44.91

34.74

40.88

32.63

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

267

314

372

337

384

3.723

3.668

3.636

3.738

3.726

0.752

0.738

0.805

0.740

0.732

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
2

สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
3

สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
4

สานักวิชาแพทยศาสตร์

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
5

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
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ความพึงพอใจด้านนวัตกรรม ค่าโดยรวม
ระดับความพึง
และการเรียนรู้
Overall value
พอใจ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ความพึงพอใจด้าน
ผู้รับบริการ

ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการภายใน

ความพึงพอใจ
ด้านการเงิน

แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)

256

214

169

195

164

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

44.91

37.54

29.65

34.21

28.77

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

314

356

401

375

406

3.539

3.514

3.580

3.569

3.591

0.830

0.881

0.884

0.867

0.871

495

394

230

371

227

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

86.84

69.12

40.35

65.09

39.82

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

75

176

340

199

343

3.402

3.355

3.435

3.453

3.577

0.941

0.908

0.893

0.944

0.866

468

382

246

369

243

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

82.11

67.02

43.16

64.74

42.63

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

102

188

324

201

327

3.942

3.853

3.833

3.927

3.951

0.745

0.770

0.778

0.778

0.708

381

332

255

307

245

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

66.84

58.25

44.74

53.86

42.98

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

189

238

315

263

325

3.640

3.515

3.604

3.593

3.673

0.801

0.860

0.853

0.915

0.829

422

348

225

315

216

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

74.04

61.05

39.47

55.26

37.89

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

148

222

345

255

354

3.834

3.773

3.733

3.711

3.829

0.822

0.772

0.791

0.819

0.755

237

204

142

178

138

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

41.58

35.79

24.91

31.23

24.21

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

333

366

428

392

432

ค่าเฉลีย่ Mean

3.468

3.343

3.472

3.354

3.471

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation

0.927

0.893

0.840

0.929

0.856

จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
6

สานักวิชาพยาบาลศาสตร์

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
7

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
8

ศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
9

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
10

ศูนย์บริการการศึกษา

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
11

ศูนย์กิจการนานาชาติ

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

ความพึงพอใจด้านนวัตกรรม ค่าโดยรวม
ระดับความพึง
และการเรียนรู้
Overall value
พอใจ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ความพึงพอใจด้าน
ผู้รับบริการ

ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการภายใน

ความพึงพอใจ
ด้านการเงิน

แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)

373

301

209

301

203

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

65.44

52.81

36.67

52.81

35.61

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

197

269

361

269

367

3.751

3.625

3.555

3.784

3.695

0.823

0.830

0.859

0.915

0.859

281

233

177

207

169

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

49.30

40.88

31.05

36.32

29.65

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

289

337

393

363

401

3.598

3.541

3.588

3.575

3.645

0.745

0.776

0.726

0.855

0.735

296

248

199

234

187

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

51.93

43.51

34.91

41.05

32.81

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

274

322

371

336

383

3.720

3.633

3.638

3.556

3.711

0.767

0.746

0.765

0.869

0.749

346

275

217

261

207

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

60.70

48.25

38.07

45.79

36.32

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

224

295

353

309

363

3.486

3.342

3.313

3.410

3.454

0.855

0.879

0.969

0.897

0.840

304

253

163

225

159

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

53.33

44.39

28.60

39.47

27.89

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

266

317

407

345

411

3.684

3.601

3.613

3.524

3.667

0.761

0.742

0.714

0.851

0.700

400

329

204

278

197

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

70.18

57.72

35.79

48.77

34.56

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

170

241

366

292

373

ค่าเฉลีย่ Mean

3.575

3.480

3.525

3.468

3.574

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation

0.852

0.852

0.797

0.848

0.763

จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
12

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
13

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
14

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
15

เทคโนธานี

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
16

ส่วนส่งเสริมวิชาการ

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
17

ส่วนสารบรรณและนิติการ

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

ความพึงพอใจด้านนวัตกรรม ค่าโดยรวม
ระดับความพึง
และการเรียนรู้
Overall value
พอใจ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ความพึงพอใจด้าน
ผู้รับบริการ

ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการภายใน

ความพึงพอใจ
ด้านการเงิน

แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)

498

402

257

342

251

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

87.37

70.53

45.09

60.00

44.04

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

72

168

313

228

319

3.474

3.316

3.409

3.298

3.454

0.915

0.914

0.897

0.971

0.895

491

402

386

340

315

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

86.14

70.53

67.72

59.65

55.26

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

79

168

184

230

255

3.658

3.627

3.687

3.571

3.717

0.816

0.793

0.827

0.901

0.765

479

397

264

332

259

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

84.04

69.65

46.32

58.25

45.44

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

91

173

306

238

311

3.489

3.345

3.352

3.349

3.486

0.921

0.950

1.017

1.042

0.942

450

364

248

302

241

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

78.95

63.86

43.51

52.98

42.28

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

120

206

322

268

329

3.671

3.544

3.540

3.444

3.631

0.811

0.820

0.867

0.890

0.842

323

268

193

246

188

56.67

47.02

33.86

43.16

32.98

247
3.557
0.799

302
3.481
0.805

377
3.503
0.804

324
3.533
0.879

382
3.559
0.789

307

247

173

221

169

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

53.86

43.33

30.35

38.77

29.65

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

263

323

397

349

401

ค่าเฉลีย่ Mean

3.515

3.425

3.509

3.389

3.527

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation

0.818

0.797

0.744

0.870

0.749

จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
18

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
19

ส่วนการเงินและบัญชี

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
20

ส่วนอาคารสถานที่

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
21

ส่วนพัสดุ

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
22

ส่วนแผนงาน

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์
แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)
ค่าเฉลีย่ Mean

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
23

ส่วนกิจการนักศึกษา

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

ความพึงพอใจด้านนวัตกรรม ค่าโดยรวม
ระดับความพึง
และการเรียนรู้
Overall value
พอใจ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ความพึงพอใจด้าน
ผู้รับบริการ

ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการภายใน

ความพึงพอใจ
ด้านการเงิน

แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)

405

319

203

279

201

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

71.05

55.96

35.61

48.95

35.26

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

165

251

367

291

369

3.585

3.420

3.468

3.391

3.532

0.871

0.875

0.840

0.953

0.860

359

282

190

243

184

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

62.98

49.47

33.33

42.63

32.28

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

211

288

380

327

386

3.682

3.553

3.568

3.469

3.620

0.769

0.809

0.785

0.906

0.787

399

314

226

259

212

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

70.00

55.09

39.65

45.44

37.19

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

171

256

344

311

358

3.336

3.182

3.296

3.100

3.354

0.892

0.906

0.936

1.052

0.899

405

311

233

279

218

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

71.05

54.56

40.88

48.95

38.25

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

165

259

337

291

352

3.449

3.270

3.262

3.251

3.372

0.868

0.893

0.967

0.945

0.872

250

204

157

185

155

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

43.86

35.79

27.54

32.46

27.19

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

320

366

413

385

415

3.508

3.422

3.497

3.384

3.523

0.783

0.774

0.781

0.878

0.800

226

186

140

168

137

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

39.65

32.63

24.56

29.47

24.04

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

344

384

430

402

433

ค่าเฉลีย่ Mean

3.593

3.554

3.557

3.482

3.562

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation

0.796

0.838

0.842

0.902

0.848

จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
24

ส่วนประชาสัมพันธ์

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
25

สถานกีฬาและสุขภาพ

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
26

สุรสัมมนาคาร

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
27

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
28

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
29

สานักงานสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

ความพึงพอใจด้านนวัตกรรม ค่าโดยรวม
ระดับความพึง
และการเรียนรู้
Overall value
พอใจ

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

มาก

จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
30

สานักงานกิจการทั่วไป

ความพึงพอใจด้าน
ผู้รับบริการ

ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการภายใน

ความพึงพอใจ
ด้านการเงิน

แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)

201

169

132

151

130

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

35.26

29.65

23.16

26.49

22.81

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

369
3.547
0.799

401
3.491
0.733

438
3.545
0.745

419
3.457
0.789

440
3.562
0.747

260

210

152

203

148

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

45.61

36.84

26.67

35.61

25.96

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

310

360

418

367

422

3.704

3.686

3.671

3.719

3.750

0.866

0.851

0.804

0.887

0.824

429

329

210

338

204

75.26

57.72

36.84

59.30

35.79

141
3.434
0.964

241
3.353
0.932

360
3.405
0.955

232
3.473
1.037

366
3.505
0.912

296

233

156

189

153

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์

51.93

40.88

27.37

33.16

26.84

แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)

274

337

414

381

417

3.743

3.627

3.641

3.497

3.693

0.760

0.756

0.778

0.873

0.746

481

389

320

334

280

84.39

68.25

56.14

58.60

49.12

89
3.792
0.889

181
3.638
0.861

250
3.672
0.900

236
3.630
0.936

290
3.789
0.852

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
31

สถานพัฒนาคณาจารย์

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
32

สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ

จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์
แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)
ค่าเฉลีย่ Mean

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)
33

หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.

ค่าเฉลีย่ Mean
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
แบบสอบที่นามาวิเคราะห์ได้ (Valid)
ศูนย์ปฏิบตั ิการทางการแพทย์และ
34
สาธารณสุข

จานวนแบบสอบถามทั้งหมด (N=570)

ร้อยละของแบบสอบถามที่วเิ คราะห์
แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ไม่ได้ (Missing)
ค่าเฉลีย่ Mean

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std. Deviation
เกณฑ์ ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

ความพึงพอใจด้านนวัตกรรม ค่าโดยรวม
ระดับความพึง
และการเรียนรู้
Overall value
พอใจ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 5.3.1

สรุปกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
และผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/
องค์กรมีความเข้มแข็ง

เอกสารประกอบที่ 5.3.1 สรุปกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และผลการทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
ปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555)
ลาดับ
ที่
1

ชื่อกิจกรรม / โครงการ
อบรมการประกั นคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน

หน่วยงานภายในที่
รับผิดชอบ
ศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและ
ผู้สนใจทั่วไป
(กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม)

ผู้ร่วมกิจกรรมตลอด
ทั้งปีการศึกษา
348 รูป/คน

สถานที่จัดกิจกรรม
รุ่นที่ 1 มทส. (24-25 มิ.ย.54)
รุนที่ 2 จ.สุรินทร์ (27-28 มิ.ย.54)
รุ่นที่ 3 จ.บุรีรัมย์ (29-30 มิ.ย.54)
รุ่นที่ 4 จ.ศรีสะเกษ (1-2 ก.ค.54)

2

อ บ ร ม เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ก่
สถานศึ ก ษาเพื่ อ รั บ การประเมิ น
รอบสาม

ศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน

- ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา

45 คน

วันที่ 21 มี.ค.54
อาคารสุรพัฒน์ 1
เทคโนธานี มทส.

3

อบรมผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ
สานักงานการอุดมศึกษา หลักสูตร
2

ศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน

79 คน

รุ่นที่ 3 (19-21 เม.ย.54)
รุ่นที่ 4 (25-26 พ.ค.54)
มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน

4

อบรมผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ
สานักงานการอุดมศึกษา หลักสูตร
2 (เพิ่มเติม)

กลุ่มบริการวิชาการ

- บุ ค ล า ก ร ท า ง ก าร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา ในเขตภาค
อีสานตอนล่าง
- ผู้ ที่ ส น ใ จ เ ป็ น ผู้ ป ร ะ เ มิ น
ภายในของ สกอ.
- บุคลากรทางการศึกษาที่เคย
ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต ร 2
ของ สกอ.

26 คน

วันที่ 1-2 เม.ย.55
มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน

5

การอบรมการกฎจราจรเบื้องต้น

โครงการเมืองจราจร
จาลอง

นักเรียน นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป

78
เอกสารประกอบที่ 5.3.1 ( ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

13,573

เมืองจราจรจาลอง

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมเข้ า ใจกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายใน และนาไปปรับใช้
กั บ สถา นศึ ก ษา แ ละ ง านที่ ตั ว เ อ ง
รับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภ าพมาก
ยิ่งขึ้น
- ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและบุ ค ลาก ร
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ย วกับ เกณฑ์ตัว บ่งชี้ และ
มาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงของ สมศ. และ
น าไปเป็ น แนวทางในการก าหนดเป็ น
นโยบายเพื่อเตรีย มรับการประเมินรอบ
สามได้อย่างถูกต้อง
- ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ แ ละความ
เข้ า ใจในกระบวนการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน และสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
งานที่ตนเองรับผิดชอบ และหน่วยงานได้
- ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึ งเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และสามารถรายงาน
ผลได้ ถู ก ต้ อ งตามรู ป แบบที่ สกอ .
กาหนด
- ผู้รับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ
จราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย

ลาดับ
ที่
6

ชื่อกิจกรรม / โครงการ

หน่วยงานภายในที่
รับผิดชอบ
การอบรมการใช้ ง านระบบการ ฝ่ายบริการวิชาการ
ส อ บ อ อ น ไ ล น์ เ ค ลื่ อ น ที่ จ า ก
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
(SUT Mobile Online Test
System)

กลุ่มเป้าหมาย
ครู อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา ทั่วไปประเทศ

ผู้ร่วมกิจกรรมตลอด
ทั้งปีการศึกษา
1,312 คน

สถานที่จัดกิจกรรม
รุ่นที่ 3/54 จ.ระยอง (5-6พ.ค.54)
รุ่นที่ 4/54 จ.ชลบุรี (9-10พ.ค.54)
รุ่นที่ 5 จ.ชลบุรี (11-12พ.ค.54)
รุ่นที่ 6 จ.ระยอง (13-14 พ.ค.54)

- ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ ก ารติ ด ตั้ ง
ระบบเพื่อสอบ การออกข้อสอบ การสอบ
และการประเมินผลการสอบ

รุ่นที่ 7 จ.นครศรีธรรมราช (19-20พ.ค.54)
รุ่นที่ 8 จ.นครศรีธรรมราช (21-22พ.ค.54)

รุ่นที่ 9 มทส. (24-25มิ.ย.54)
รุ่นที่ 10 มทส. (23-24ก.ค.54)
รุ่นที่ 11 มทส. (20-21ส.ค.54)
รุ่นที่ 12 มทส. (19-20ก.ย.54)
โรงเรียนสระพระขมาดไพร อ.พระ
ทองคา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 28 - 29 มกราคม 2555

7

การอบรมการสร้างแอนิเมชันด้วย ฝ่ายบริการวิชาการ
เทคนิค Stop Motion

นักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสระพระ
ขมาดไพร

88

8

การหมักไวน์ผลไม้

พนักงานบริษัท โรงงาน
อุตสาหกรรม

9

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มทส.
วันที่ 7 กรกฎาคม 2554

9

การสั ม มนาวิ ช าการ ใช้ ไทยเสมอ ฝ่ายบริการวิชาการ
เพื่ อ อุ ต สาหกรรมท้ อ งถิ่ น และ
องค์กรท้องถิ่น

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ
ซอฟแวร์ไทยในส่วนกลางและ
ท้องถิ่น

395

สุรสัมมนาคาร มทส.
วันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2555

10

กา ร อ บร ม English
for ฝ่ายบริการวิชาการ
International Communication
Courses

นักศึกษา บุคลากร มทส. และ
บุคคลที่สนใจทั่วไป

26

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มทส.
วันที่ 27 มี.ค. - 30 พ.ค. 2555

ฝ่ายบริการวิชาการ

ประโยชน์ที่ได้รับ
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- ผู้รับการอบรมได้ความรู้ และทักษะใหม่
ในการสร้า งแอนิเ มชั่ น ด้า นศิ ลปะและ
การประดิษฐ์ มีกระบวนการค้นคว้า คิด
เชิ ง สร้ า งสรรค์ เกิ ด เครื อ ข่ า ยความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
- ผู้รับการอบรมสามารถผลิตไวน์ผลไม้ได้
สามารถน าไปประกอบธุ ร กิ จ การผลิ ต
ไวน์
- ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนั ก ถึ ง ประโยชน์ ก ารใช้ ซ อฟแวร์
โอเพ่นซอร์ส
- สร้างเครื่อข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
- สร้ า งเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม
ซอฟแวร์ ไ ทย และโอเพ่ น ซอร์ ส ใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผู้อบรมสามารถนารู้

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 5.4.1 : โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการวิชาการและ
หลักสูตร และคณะทํางาน

เอกสารประกอบที่ 5.4.1

โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการวิชาการ
และหลักสูตร และคณะทางาน

โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการมีหน้าที่ ดาเนินการบริหาร วางแผนนโยบาย กาหนดโครงสร้างบริหาร วางระบบบริหารงานบุคคล
วิ ช าการ ติ ด ตามการประเมิ น ผลการด าเนิ น การ เพื่ อ รายงานกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี

ประธาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้อานวยการเทคโนธานี

รองประธาน

ผู้อานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

กรรมการ

เลขานุการ

-

ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
คณบดีสานักวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
คณบดีสานักวิชาวิชาเทคโนโลยีสังคม ม.เทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร
อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุม่ งานวิชาการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุม่ งานบุคคล
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุม่ งานงบประมาณและแผน
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มงานโครงการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เทคโนธานี
นายปรีชา นาหัวนิน
นายสายันต์ ทองตัน

หัวหน้าโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
หัวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสายันต์ ทองตัน
เอกสารประกอบที่ 5.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4) / รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

80

โครงสร้างคณะกรรมการวิชาการและหลักสูตร
โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการมีหน้าที่ จัดทาหลักสูตร คูม่ ือหลักสูตร เนือ้ หาสาระวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การวัดและการประเมินผล
ประธาน

ผู้อานวยการเทคโนธานี

รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มงานวิชาการ

รองประธาน

ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มงานโครงการพิเศษ

กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-

ศึกษานิเทศก์หลักสูตร
รองศาสตราจารย์ดร.มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรชุน ไชยเสนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หนูเดือน เมืองแสน
อาจารย์ดร.สาโรช รุจริ วรรธน์
อาจารย์ดร.บุษกร ยอดคาลือ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เทคโนธานี

นายปรีชา นาหัวนิน
นายสายันต์ ทองตัน
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โครงสร้างคณะทางาน
โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย

คณะทางานชุดดังกล่าว มีภาระหน้าทีใ่ นการวางแผนการเรียนการสอน การดาเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียน วางระเบียบปฏิบัตติ า่ ง ๆ ของนักเรียน แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน ความประพฤตินักเรียน สรุปและ
นาเสนอปัญาหาข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

ที่ปรึกษา

นายมาณพ วงษ์คา
ประธาน

หัวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรูข้ องชุมชน

รองประธาน

นายสายันต์ ทองตัน

-

กรรมการ

-

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ เทคโนธานี
นางสิวภรณ์ รุ่งเรือง
นางจีรนันท์ แสนลือชา
นางสุนทร ศรีสุระ

กรรมการและ
เลขานุการ

นายปรีชา นาหัวนิน

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพิมพ์ปภัทร สุดประเสริฐ

เอกสารประกอบที่ 5.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4) / รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

82

อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนในโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรีกษานักเรียนมีหน้าที่ ดูแลนักเรียนในโครงการให้ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย ของโครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ กิจกรรมพั ฒนาผู้เรียน
ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมนาความรู้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย
อาจารย์
ที่ปรึกษาฝ่
อาจารย์
ที่ปรึากยมหาวิ
ษาฝ่าทยยาลัย
เทคโนโลยี
สุรนารี สุรนารี
มหาวิทยาลั
ยเทคโนโลยี

อาจารย์สุนทร ศรีสุระ
อาจารย์ดร.บุษกร ยอดคาลือ

อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่าย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

นายสายันต์ ทองตัน
นางสิวภรณ์ รุ่งเรือง
นางจีรนันท์ แสนลือชา
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โครงสร้างโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
แบ่งออกเป็น 3 งาน ปัจจุบันมีบุคลากรจานวน 7 คน ประกอบด้วย
- พนักงานประจาเทคโนธานี จานวน 4 คน (ป.ตรี 3 ป.เอก 1 )
- ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 3 คน (ป.ตรี 3)
ผู้อานวยการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

รองผู้อานวยการ
ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

7

หัวหน้าโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ตั้งสถิตย์กลุ ชัย

1.งานวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

2

2.งานบริหารงานทั่วไป

1

3

3.งานที่ปรึกษาและพัฒนาหอพัก

1

1. นายสุปรีชา คาลาย
ที่ปรึกษาหอพัก
2. นายอาณาจักร พลตระกรรม
ที่ปรึกษาหอพัก

2

3
1.น.ส.สุพัตรา รมกระโทก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2.น.ส.พิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2

นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

1. น.ส.ป.ไกรแก้ว นพรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. น.ส.นภัสนันท์ อาจหาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ราชสีมาวิทยาลัย)

2

2

เอกสารประกอบที่ 5.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4) / รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

84

เอกสารประกอบที่ 5.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4) / รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

85

เอกสารประกอบที่ 5.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4) / รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

86

เอกสารประกอบที่ 5.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4) / รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

87

เอกสารประกอบที่ 5.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4) / รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

88

เอกสารประกอบที่ 5.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4) / รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

89

เอกสารประกอบที่ 5.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4) / รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

90

เอกสารประกอบที่ 5.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4) / รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

91

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5
รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 5.5.1 : ภาพกิจกรรมของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.
เอกสารประกอบที่ 5.5.2 : ภาพการรับรางวัล Gold Award ปี 2011 และ รางวัล ผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ ประจําปี 2554
เอกสารประกอบที่ 5.5.3 : ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 12.1.1)

เอกสำรประกอบที่ 5.5.1 ภำพกิจกรรมของโครงกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ มทส.
สำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี
Suranaree University of Technology Science Park : SUTSP

ผู้จัดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดย InfoDev Woldbank
ผู้จัดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดย InfoDev Woldbank

จัด“ประชุมระดมความคิดเห็นหาความต้องการของภาคเอกชนในเขต นคร ชัย บุ รินทร์

ลงนามความร่วมมือกับ สวทช. มข.และ มอ.

กิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการภายใต้ SUTSP

ร่วมจัดนิทรรศการในงานต่างๆ

พบTenant และนักวิจัย เพื่อหารือแนวทางการวิจัยร่วม
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หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
Suranaree University of Technology Business Incubator : SUTBI

ให้คาปรึกษาผู้สนใจเข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

จัดประชุม Incubatee ประจาปี 2555 พร้อมการเลี้ยงสังสรรค์

จัดงาน Way to Success

ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการดูงานที่ สปป.ลาว
ลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อติดตามความก้าวหน้า

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาผู้ประกอบการ
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สำนักงำนจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
Suranaree University of Technology Intellectual Property Management Office: SUT-IPMO

กำรให้คำปรึกษำด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ

กำรประขุมคณะกรรมกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ

กำรบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย

กำรจัดแสดงนิทรรศกำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์และกำรนำออกสู่เชิงพำณิชย์

กำรต้อนรับคณะศึกษำ-ดูงำน

กำรนำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
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การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ

 สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(องค์กำรมหำชน)

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUTSP) โดยอาจารย์ ดร. มัลลิกา สังข์สนิท ผู้จัดการสานักงานฯ ได้ให้การ
ต้อนรั บสถาบัน เทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. ในการศึกษาดูงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. เพื่อศึกษาระบบการบริหารงาน ระบบการจัดการ การสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานวิจัย องค์กร และสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ห้องประชุม SUTBI อาคารสุรพัฒน์ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 มหำวิทยำลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (SUTSP) นาทีมโดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท ผู้จัดการโครงการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้มาเยี่ยมชมสานักงาน
นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท ยังได้กล่าวถึง ภารกิจหลักของหน่วยงาน อันได้แก่ การบ่ม
เพาะธุ ร กิ จ โดยการน าเอาเทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น ถ่ า ยทอดสู่ ก ารยกระดั บ เทคโนโลยี ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการนาผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ นับเป็นการสร้าง
ความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานในอนาคตและยังเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย
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 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ (SUTSP) สานักงาน
จั ดการทรัพย์ สิ น ทางปั ญญา (SUT-IPMO) และหน่ว ยบ่มเพาะวิส าหกิจ (SUTBI) มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี นาทีมโดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท ผู้จัดการสานักงานฯ ให้การต้อนรับคณะ
ศึ ก ษาดู ง านจากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ พร้ อ มบรรยายให้ ค วามรู้ ถึ ง รู ป แบบการด าเนิ น งานของ
สานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อีกทั้งยังแนะนาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการภายในโครงการที่น่าสนใจอีกด้วย

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ (SUTSP) หน่วยบ่ม
เพาะวิส าหกิจ (SUTBI) และส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (SUT-IPMO) มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี นาทีมโดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท ผู้จัดการสานักงานฯ ให้การต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลั ย ราชภัฏเลย จานวน 5 ท่าน พร้อมบรรยายให้ความรู้ถึงรูปแบบการ
ดาเนินงานของสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และสานักงานจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา อีกทั้งยังพาเยี่ยมชมร้านค้า และแนะนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการภายในโครงการที่
น่าสนใจอีกด้วย
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เอกสารประกอบที่ 5.5.2 : ภาพการรับรางวัน Gold Award ปี 2011 และรางวัลผลิตภัณฑ์อาหาเพื่อสุขภาพ
ประจาปี 2554
SUTSP คว้ารางวัลงานThailand Research Expo สองปีซ้อน Gold Award ปี 2011
สำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
(SUTSP) ได้ รับ คัด เลื อกจำกกรรมกำรผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิใ ห้ไ ด้รั บรำงวั ล
Gold Award จำกกำรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรในงำน “การนาเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011)”
ซึ่งเป็นปีที่ 2 แล้วที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดการจัด
นิทรรศการนาเสนองานวิจั ย โดยปีนี้ได้รับเกียรติจำก อำจำรย์ ดร.
ณัฐฐิตำ เพชรประไพ หัวหน้ำสถำนวิจัย สำนักวิชำพยำบำลศำสตร์
เป็นตัวแทนในกำรรับมอบรำงวัล จำก สำนักงำนคณะกรรมกำวิจัย
แห่งชำติ (วช.)

ในปีนี้สำนักงำนฯ ได้จัดแสดงนิทรรศกำรในขอบข่ำย (Theme) “ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
(Research for Life and Human Security)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชำสัมพันธ์ให้บุคคลภำยนอกได้ทรำบว่ำ
มหำวิทยำลัย ได้เปิดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรแพทย์ศำสตร์ และพยำบำลศำสตร์และเริ่มมีผลงำนวิจัยจำกทั้ง 2 สำนัก
วิชำฯ ทั้งในรูปแบบของเครื่องมือ อุปกรณ์ แนวทำงกำรบำบัดรักษำโรคของมนุษย์แล้ว ในขณะเดียวกันมหำวิทยำลัยยังมี
งำนวิจัยที่มีควำมสัมพันธ์ สอดคล้อง และสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรวินิจฉัย และบำบัดรักษำโรค รวมถึงอุปกรณ์
และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ และพยำบำลได้เป็นอย่ำงดี โดยได้รวบรวมและคัดเลือก
ผลงำนวิจัยเข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในรูปแบบของนิทรรศกำร จำนวน 11 ผลงำน และรูปแบบแผ่นประชาสัมพันธ์
จานวน 24 ผลงาน
โดยงานนี้ จัดขึ้น ระหว่ ำงวั นที่ 26 - 30 สิ งหำคม 2554 ณ ศูน ย์ ประชุม บำงกอกคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ รำชประสงค์ กรุงเทพฯ ซึ่งจำกกำรจัดนิทรรศกำรในครั้งนี้มีผู้ให้ควำมสนใจชมนิทรรศกำร สอบถำมข้อสงสัย
รับเอกสำรประชำสัมพันธ์ และของที่ระลึกเป็นจำนวนมำก
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“ชาหอมกฤษณากรีนโกลด์” ได้รางวัลชมเชยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ประจาปี 2554
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริษัท กฤษณำกรีนโกลด์ จำกัด โดย คุณสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ เจ้ำของผลิตภัณฑ์ ชำหอมกฤษณำกรีนโกลด์ ชนิดแคปซูล ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบกำรภำยใต้กำรสนับสนุนของอุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUTSP) ได้รับ “รำงวัล
ชมเชย” ในกำรประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ “ผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อสุขภำพ ประจำปี 2554” ซึ่งจัดโดย กรม
ส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2554 ที่ผ่ำนมำ ณ เซ็นทรัลพลำซ่ำ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ำประกวดในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกกำรต่อยอดพัฒนำของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกอุทยำน
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี โดยเกณฑ์ในกำรตัดสินครั้งนี้คือ ผลิตภัณฑ์ ต้องแสดงถึงควำมเป็นนวัตกรรม
กระบวนกำรผลิต กระบวนกำรออกแบบ รวมถึงบรรจุภัณฑ์โดดเด่น และสำมำรถสื่อสำรเข้ำใจง่ำย ส่วนด้ำนโภชนำกำร ต้อง
ผลิตจำกวัตถุดิบที่สะอำดและมีโภชนำกำรที่เหมำะสม และมีกลยุทธ์ด้ำนกำรดำเนินธุรกิจและกำรตลำดที่สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบที่ 5.5.2 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.5) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

98

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 7.1.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 7.1.2 แผนการจัดอบรมบุคลากรประจําปี 2554
เอกสารประกอบที่ 7.1.3 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานชุดต่าง ๆ

เอกสารประกอบที่ 7.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรเทคโนธำนี

เอกสารประกอบที่ 7.1.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

99

เอกสารประกอบที่ 7.1.2 แผนการจัดอบรมบุคลากรเทคโนธานี ประจาปี 2554

100
เอกสารประกอบที่ 7.1.2 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนชุดต่ำงๆ

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

101

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

102

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

103

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

104

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

105

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

106

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

107

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

108

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

109

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

110

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

111

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

112

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

113

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

114

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

115

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

116

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

117

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

118

เอกสารประกอบที่ 7.1.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

119

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
เอกสารประกอบที่ 7.2.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้เทคโนธานี
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 7.1.3)
เอกสารประกอบที่ 7.2.2 แผนงานการจัดการความรู้เทคโนธานี
ประจําปีงบประมาณ 2554

เอกสารประกอบที่ 7.2.2 แผนงานการจัดการจัดการความรู้เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2554

120
เอกสารประกอบที่ 7.2.2 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.2) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

1

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 7.3.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศ
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 7.1.3)
เอกสารประกอบที่ 7.3.2 ภาพรวมการเชื่อมโยงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

เอกสารประกอบที่ 7.3.2 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 7.3.2 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 7.3.2 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 7.3.2 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 7.3.2 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 7.3.2 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 7.4.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 7.1.3)
เอกสารประกอบที่ 7.4.2 แผนการดําเนินงาน ระบบบริหารความเสี่ยง เทคโนธานี
ประจําปีงบประมาณ 2554
เอกสารประกอบที่ 7.4.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2554
เอกสารประกอบที่ 7.4.4 รายงานการติดตามผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2554

เอกสารประกอบที่ 7.4.2

127
เอกสารประกอบที่ 7.4.2 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 7.4.3 รายงานการติดตามผลการดาเนินการตามแผนปรับปรุงควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2554

128
เอกสารประกอบที่ 7.4.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

129
เอกสารประกอบที่ 7.4.3 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 7.4.4 รายงานการติดตามผลการดาเนินการตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ
2554

130
เอกสารประกอบที่ 7.4.4 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

131
เอกสารประกอบที่ 7.4.4 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

132
เอกสารประกอบที่ 7.4.4 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 8.1.1 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)

เอกสารประกอบที่ 8.1.1 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการทั้งหมด
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)

รายการ
1.

2.

เงินรายได้
- เงินงบประมาณแผ่นดิน
- เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
งบดาเนินการทัง้ หมด
- เงินเดือน
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าสวัสดิการ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- เงินอุดหนุน
- ค่าใช้จ่ายชดใช้ทุนตัดบัญชี
- ค่าเสื่อมราคา
- ค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้หักค่าใช้จ่ายหลังหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุน

หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ 2554
9,062,299.87
77,475,314.16
4,222,980.00
12,595,059.28
955,596.00
3,356,575.96
57,728,460.54
1,200,714.75
1,828,006.26
0.00
0.00
3,514,984.31
0.00
1,135,236.93
-

ค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคงของมหาวิทยาลัย

3.

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้น (รายรับทัง้ หมดของสถาบัน)

85,402,377.10

รายได้หักค่าใช้จ่ายคงเหลือ

1,135,236.93

ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิตอ่ งบดาเนินการ

1.44

หมายเหตุ : 1. งบดาเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง)
2. งบดาเนินการคิดจากทัง้ 2 แหล่ง คือ จากงบประมาณแผ่นดิน และงบเงินรายได้
(เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน )

เอกสารประกอบที่ 8.1.1 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 9.1.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 7.1.3)
เอกสารประกอบที่ 9.1.2 แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบที่ 9.1.2 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

1

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3
รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 9.3.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
เทคโนธานี (อ้างในเอกสารประกอบที่ 7.1.3)
เอกสารประกอบที่ 9.3.2 แผนการดําเนินงาน โครงการ “พัฒนาระบบริหารคุณภาพ ISO”
อย่างต่อเนื่อง ประจําปี 2554
เอกสารประกอบที่ 9.3.3 เอกสารการรับรองการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO

เอกสารประกอบที่ 9.3.2

135
เอกสารประกอบที่ 9.3.2 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.3) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 9.3.3 เอกสารการรับรองการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO

เอกสารประกอบที่ 9.3.3 (ตัวบ่งชี้ที่ 9.3) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1
รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 11.1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการเทคโนธานี
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 12.1.1)
เอกสารประกอบที่ 11.1.2 ผังกระบวนการการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี
เอกสารประกอบที่ 11.1.3 การใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์
เอกสารประกอบที่ 11.1.4 การถ่ายทอดเทคโลโนยี

เอกสารประกอบที่ 11.1.2 ผังกระบวนการการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี
เอกสารประกอบที่ 11.1.2 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 11.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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เอกสารประกอบที่ 11.1.3 การขอใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์

เอกสารประกอบที่ 11.1.3 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.1) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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เอกสารประกอบที่ 11.1.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี/Technology Transfer
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ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2
รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 11.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจํา
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)
เอกสารประกอบที่ 11.2.2 รายชื่ออาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2554 (พ.ค.54 - เม.ย.55)
เอกสารประกอบที่ 11.2.3 งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

ตารางที่ 11.2.1 : ร้อยละของอำจำรย์ประจำทีม่ ีส่วนร่วมในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำ
เทคโนโลยีทเี่ หมำะสม ต่ออำจำรย์ประจำ ปีกำรศึกษำ 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)

ลาดับที่

สาขาวิชา/สานักวิชา

จานวนอาจารย์ทมี่ ีส่วนร่วมใน
การปรับแปลง ถ่ายทอด และ จานวนอาจารย์
พัฒนาเทคโนโลยี

ประจา***

จัดโดย
เทคโนธานี**

รวม

ร้อยละ

1

สำนักวิชำวิทยำศำสตร์

3

3

73.0

4.11

2

สำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม

2

2

46.0

4.35

3

สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร

26

26

41.0

63.41

4

สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์

22

22

134.0

16.42

5

สำนักวิชำแพทยศำสตร์

1

1

25.5

3.92

6

สำนักวิชำพยำบำลศำสตร์

2

2

18.0

11.11

337.5

16.59

56

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน

คะแนน 3

หมายเหตุ :* ข้อมูลทีส่ ำนักวิชำให้บริกำรวิชำกำรในด้ำนดังกล่ำว โดยไม่ผ่ำนเทคโนธำนี
** ข้อมูลทีส่ ำนักวิชำจัดบริกำรวิชำกำรด้ำนงำนปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี
ผ่ำนทำงเทคโนธำนี
*** หมำยถึง จำนวนอำจำรย์ประจำ ซึง่ นับรวมอาจารย์ทลี่ าศึกษาต่อ โดยจะไม่นับซำแม้ว่ำอำจำรย์ท่ำน
นันจะมีส่วนร่วมในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีหลำยกิจกรรม

ตัวบ่งชีที่ 11.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจำทีม่ ีส่วนร่วมในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีทเี่ หมำะสมต่อ
อำจำรย์ประจำ
เกณฑ์การประเมิน (เทคโนธานี)
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 25
ร้อยละ 20 - 24
ร้อยละ 15 - 19
ร้อยละ 10 - 14
ร้อยละ 1 - 9

=
=
=
=
=

5
4
3
2
1

เอกสารประกอบที่ 11.2.1 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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เอกสารประกอบที่ 11.2.1 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) / รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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เอกสำรประกอบที่ 11.2.2 รำยชื่ออำจำรย์ประจำทีม่ ีส่วนร่วมในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี
ปีกำรศึกษำ 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
ลำดับที่

สำขำวิชำ/สำนักวิชำ

รำยชื่ออำจำรย์ประจำทีม่ สี ่วนร่วม
ในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี
1) ศำสตรำจำรย์ ดร.ประสำท สืบค้ำ
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภก.ดร. เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง

1

สำนักวิชำวิทยำศำสตร์ (3)

2

สำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม (2)

1) อำจำรย์ ดร.มัลลิกำ สังข์สนิท
2) อำจำรย์ ดร.รัชฎำพร วิสุทธำกร

3

สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (27)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เรณู ขำเลิศ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยวรรณ กำสลัก
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
รองศำสตรำจำรย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
รองศำสตรำจำรย์ ดร.มณฑำรพ ยมำภัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำโนชญ์ สุธีรวัฒนำนนท์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โชคชัย วนภู
อำจำรย์ ดร.ธนำวิทย์ กุลรัตนรักษ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
อำจำรย์ ดร.รัชฎำพร อุ่นศิวิไลย์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรักษ์ ธีรอำพน
อำจำรย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
อำจำรย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี
อำจำรย์ ดร.สุทิศำ เข็มผกำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนันทำ ทองทำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวำ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์ พำลพ่ำย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนำสำร
อำจำรย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
รองศำสตรำจำรย์ ดร.พงษ์ชำญ ณ ลำปำง
อำจำรย์ ดร.รุจ มรกต
รองศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
141

เอกสารประกอบที่ 11.2.2 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

ลำดับที่

สำขำวิชำ/สำนักวิชำ
25)
26)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

รำยชื่ออำจำรย์ประจำทีม่ สี ่วนร่วม
ในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี
อำจำรย์ ดร.ณัฐธิญำ เบือนสันเทียะ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเวทย์ นิงสำนนท์
รองศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
อำจำรย์ ดร.ปภำกร พิทยชวำล
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อุทัย มีคำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วีรชัย อำจหำญ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวิช จิตสมบูรณ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญชัย ทองโสภำ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์ ทองทำ
อำจำรย์ ดร.รัตน บริสุทธิกุล
อำจำรย์วิชัย ศรีสุรักษ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
อำจำรย์ ดร.ธีระชำติ พรพิบูล
อำจำรย์ ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด
อำจำรย์ ดร.อุษณีย์ กิตกำธร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จันทิมำ ดีประเสริฐกุล
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิธินำถ ศุภกำญจน์
อำจำรย์ ดร.พนำรัตน์ โทมณี
ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
อำจำรย์ ดร.พัชรินทร์ รำโช
ผศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยำงกูร

4

สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (22)

5

สำนักวิชำแพทยศำสตร์ (1)

1) อำจำรย์ ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง

6

สำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ (2)

1) อำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ นฤมำณเดชะ
2) อำจำรย์ ดร.จันทร์ทิรำ เจียรณัย

ภำพรวมมหำวิทยำลัย

56 คน

เอกสารประกอบที่ 11.2.2 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบที่ 11.2.3 งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
ลาดับที่

ชือ่ โครงการ / ชือ่ หลักสูตร / ชือ่ เรื่อง / ชือ่ กิจกรรม

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
1 การจัดการเพือ่ การเพิม่ ผลผลิตมันสาปะหลัง
2 การใช้หินฝุ่นและการจัดการเพิอ่ การปลูกมันสาปะหลังอย่างยัง่ ยืน
3 หลักสูตรการเพิม่ ผลผลิตมันสาปะหลัง
4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การจัดทาไวน์จากผลหวดข่า โดย
ใช้ยสี ต์และสภาวะบ่มต่างๆ
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง จุลินทรียแ์ ละการใช้ประโยชน์
จุลินทรียเ์ พือ่ นาไปพัฒนาต่อยอดงานวิจยั
6 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Techniques in
Identification of Saprotrophic and Mutualistic Larger
Fungi”
7 เข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ
International Conference on Biopesticides 6
8 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง หลักการเพิม่ มูลค่าและผลผลิต
ทางการเกษตร
9 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การจัดการระบบนาเพือ่ เพิม่
ผลผลิตทางการเกษตร
10 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การผสมปุย๋ เคมีใช้เอง
11 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง นาหมักชีวภาพเพือ่ ใช้ทาความ
เสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรียว์ ถิ ีคนรุ่นใหม่ ตอน “ฉันจะเป็น
12 สะอาด
ชาวนา”
13 เสวนาหัวข้อ “ทาไมต้อง organic” เกษตรกรอยากเล่า

สถานทีจ่ ัด

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)

9 กรกฎาคม 2554
14-15 มกราคม 2555
4 เมษายน 2555
18 เมษายน 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

41
50
50
14

4.21
4.38
4.39
-

ผศ.ดร.เรณู ขาเลิศ
ผศ.ดร.เรณู ขาเลิศ
ผศ.ดรเรณู ขาเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง

22 เมษายน 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เกษตรกร ต.หินลาด จ.พิษณุโลก
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
มูลนิธศิ ุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญาพฤทธิ์ และคณะจาก
มหาชีวาลัยอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์
ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญาพฤทธิ์ และคณะจาก
มหาชีวาลัยอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

14

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง

25

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง

อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป (จาก 30
ประเทศ)
เกษตรกร ต.ไพล อ.ลาทะเมนชัย

200

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง

27 พฤษภาคม 2554

โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง
จังหวัดเชียงใหม่
จ.นครราชสีมา

55

-

ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด

27-28 มิถุนายน 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เกษตรกรและบุคคลทั่วไป

26

-

-

29 มิถุนายน 2554
8 กรกฎาคม 2554
31 กรกฎาคม 2554

จ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เกษตรกร อบต.สุรนารี
กลุ่มแม่บ้าน, OTOP, อื่นๆ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic

51
23
135

4.33

ผศ.ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ กาสะลัก

1 สิงหาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic

33

4.33

-

31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11-16 ธันวาคม 2554

จานวน
คะแนน
ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ

รายชื่ออาจารย์ประจา***

วันทีด่ าเนินการ

รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

14

เสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมการลงแขกดานาแบบร่วมสมัย”

2 สิงหาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic

32

4.33

-

15

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “บูรณาการองค์ความรู้สากลสู่แปลงนา”

2 สิงหาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic

29

4.33

-

16
17

เสวนาหัวข้อ “อาหารเป็นยาและการรักษาออฟฟิศซินโดรม”
เสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรียห์ ัวใจที่ปรารถนาดีต่อโลก”

3 สิงหาคม 2554
3 สิงหาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic

41
35

4.33
4.33

-

18
19
20
21
22

เสวนาหัวข้อ “เกษตรประณีต 1 ไร่ ไม่ยากจน”
กิจกรรมสาธิต “การทาอาหารเพือ่ สุขภาพข้าวห่อใบบัว”
กิจกรรมสาธิต “การทานาหมักชีวภาพเพือ่ ทาความสะอาด”
เล่าสู่กันฟังหัวข้อ “การเตรียมตัวสู่การทาเกษตรอินทรีย”์
การเสวนาวิชาการ "เรื่องหมูหมู เลียงหมูอย่างไรไม่ให้จน" และ
เรื่อง"บ่อแก๊สชีวภาพขุมทรัพย์จากของเหลือของเสีย"

4 สิงหาคม 2554
4 สิงหาคม 2554
5 สิงหาคม 2554
6 สิงหาคม 2554
1 สิงหาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic
ผู้สนใจทั่วไป

28
15
65
16
105

4.33
4.33
4.33
4.33
4.50

ผศ.ดร.ปิยวรรณ กาสลัก
ผศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลาปาง, อ.ดร.สุดชล วุน้
ประเสริฐ, รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

เอกสารประกอบที่ 11.2.3 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ลาดับที่

วันทีด่ าเนินการ

สถานทีจ่ ัด

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมค่าย "เกษตรอินทรีย์ DNA
ของเด็กยุคใหม่"
การประชุม STI2U ปี2 “กู้วกิ ฤต พิชิตชัยชนะด้วย วทน.”

16 สิงหาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

18 สิงหาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10-11 พ.ย. 54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

38

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การจัดการระบบนาเพือ่ เพิม่
ผลผลิตทางการเกษตร
โครงการ “พลิกพืนชีวติ กู้วกิ ฤตเห็ดหอม” ครังที่ 1
(การอบรมแปรรูปอาหารจากเห็ด สูตรเจ)
โครงการ “พลิกพืนชีวติ กู้วกิ ฤตเห็ดหอม” ครังที่ 2
(การอบรมแปรรูปอาหารจากเห็ด สูตรเจ)
โครงการ “พลิกพืนชีวติ กู้วกิ ฤตเห็ดหอม” ครังที่ 3
(การทดสอบการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดหอม)
ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา เรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
ในพืนที่หลังนาท่วม
การลงพืนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสาธิตการใช้งานเครื่องกาจัด
ลูกนายุง
โครงการสวนครัวนาหยดเพือ่ น้อง (ถ่ายทอดเทคโนโลยี)
โครงการสวนครัวนาหยดเพือ่ น้อง (ถ่ายทอดเทคโนโลยี)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จกั สานจาก
ไม่ไผ่เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ "
จัดกิจกรรมการลงนามระหว่างผู้ซือและผู้เลียงโคเนือพันธุ์โคราช
วากิว
ร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมการเกษตร 3G3R ในงานพืชสวน
โลกฯ จ.เชียงใหม่
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตผักอินทรียส์ าหรับ
Farmer Market"
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการระบบนาเพือ่ เพิม่
ผลผลิตทางการเกษตร" รุ่นที่ 1
สัมมนางาน "RFID Thailand Road Show #2"

39

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชือ่ โครงการ / ชือ่ หลักสูตร / ชือ่ เรื่อง / ชือ่ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
นักเรียน รร.บ้านนากลาง ต.บ่อปลาทอง
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เรื่องมัน
สาปะหลัง
ศูนย์เรียนรู้ IRPC จ.ระยอง

จานวน
คะแนน
ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
32
4.72

รายชื่ออาจารย์ประจา***
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด

50

4.24

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า

76

4.56

-

17 ธันวาคม 2554

อ.วังนาเขียว จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าสีขาว/เกษตรกรวังนาเขียว

22

4.60

อ.ดร.รัชฎาพร วิสุทธากร/ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆ
ชุณหเถียร

23 ธันวาคม 2554

อ.วังนาเขียว จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าสีขาว/เกษตรกรวังนาเขียว

22

4.60

อ.ดร.รัชฎาพร วิสุทธากร/ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆ
ชุณหเถียร

26 ธันวาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าสีขาว/เกษตรกรวังนาเขียว

45

4.50

อ.ดร.รัชฎาพร วิสุทธากร/ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆ
ชุณหเถียร

จ.พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มเกษตรกร อ.บางไทร

4

5.00

ผศ.อารักษ์ ธีรอาพน

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ชุมชนเป้าหมาย 40 ชุมชน

200

-

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ / ผศ.ดร.ชาญชัย ทอง
โสภา

จ.บุรีรัมย์
จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

รร.บ้านหนองตะครอง, รร.บ้านส้มป่อย จ.บุรีรัมย์
รร.สะแกราช,รร.สมเด็จพระธีรญาณฯ ปักธงชัย
กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านด่านคนคบ อ.โนนสูง

45
40
47

5.00
5.00
4.35

-

24 กุมภาพันธ์ 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุ่มผู้เลียงโคเนือพันธุ์โคราชวากิว จ.สุรินทร์

1

4.50

รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย, รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์
สรรค์, รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ

22-26 กุมภาพันธ์ 2555

จ.เชียงใหม่

ผู้สนในทั่วไป

1

-

ผศ.ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ

22

4.47

ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด

28

4.50

-

12, 24 ม.ค.55 และ 1, 15
ก.พ.55
9,12,13,24,25 มกราคม
2555
21-22 มกราคม 2556
11 กุมภาพันธ์ 2555
20-21 กุมภาพันธ์ 2555

28-29 กุมภาพันธ์ 2555
29 -30 มีนาคม 2555

สหกรณ์การเกษตรลาพระ สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด
เพลิง จ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เกษตรกรและบุคคลทั่วไป

76

3.86

-

นครราชสีมา

ผู้ประกอบการด้าน IT/อุตสาหกรรมผลิต/
ผู้สนใจทั่วไป
ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจทั่วไป

200

-

-

20 กรกฎาคม 2554

นครราชสีมา

คณาจารย์จาก มทร.อีสาน

50

4.52

ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย

อบรม"ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยเพือ่ การแข่งขัน
ในตลาดโลก"

1 สิงหาคม 2554

นครราชสีมา

นักศึกษา/ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจทั่วไป

120

-

การผลิตปุย๋ อินทรีย์ และปุย๋ อินทรียเ์ คมี

1 ตุลาคม 2554

นครราชสีมา

ผู้ประกอบการด้านเกษตร/ผู้สนใจทั่วไป

33

4.50

ผศ.ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ / ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุ
ธีรวัฒนานนท์ / ผศ.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล / อ.
ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด

8 มิถุนายน 2554

นครราชสีมา

สัมมนา "การพัฒนาสินค้าออร์แกนิคสู่ตลาดอาเซียน"

12 กรกฎาคม 2554

40

Road Show iTAP ณ มทร.อิสาน

41
42

เอกสารประกอบที่ 11.2.3 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ลาดับที่

ชือ่ โครงการ / ชือ่ หลักสูตร / ชือ่ เรื่อง / ชือ่ กิจกรรม

วันทีด่ าเนินการ

43

การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง สูตรและกระบวนการผลิตสารละลาย
สาหรับย่อยสลายยูเรียด้วยจุลินทรีย์
การสืบค้นข้อมูลและการจัดเตรียมคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การถ่ายทอดเทโนโลยี เรื่อง
กรรมวิธกี ารผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC และกรรมวิธกี าร
ผลิตสารเพิม่ ฟองเพือ่ การผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC สูตร 1

4 พฤษภาคม 2554

44
45

46
47
48
49
50
51

11 พฤษภาคม 2554
26 พฤษภาคม 2554

สถานทีจ่ ัด

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายสุบิน พันเลิศจานรรจ์ กรรมการผู้จดั การ
และทีมงาน บริษัท ไบโอ เวย์ จากัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มทส. และศูนย์เครื่องมือ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
2554
เทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา
อบรมเทคนิคการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เบืองต้น
22 มิถุนายน 2554
บรรยายรายวิชา 533689 Industrial Engineering Seminar I 12 และ 17 มิถุนายน 2554 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
บรรยาย เรื่อง การสืบค้นการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
21 พฤศจิกายน 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยและต่างประเทศ
การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ“มทส. กับการพัฒนาของ SMEs ไทย”
23 พฤศจิกายน 2554
โรงแรมสีมาธานี
การเสวนา “เส้นทางและโอกาสทางการค้าภายใต้ประชาคม
23 พฤศจิกายน 2554
โรงแรมสีมาธานี
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”
บรรยายรายวิชา 205378การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

จานวน
คะแนน
ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
3
-

รายชื่ออาจารย์ประจา***
รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

อาจารย์ นักศึกษา และผู้ช่วยวิจยั
เอกชน (ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี)

12
2

4.20
-

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

นักศึกษา

43

-

-

อาจารย์และนักเรียน
นักศึกษา

203
6

4.20
-

-

บุคลากรในโครงการ E85

5

4.60

-

ภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป
ภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

168
168

4.23
4.23

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
-

การถ่ายทอดเทโนโลยี เรื่อง กรรมวิธกี ารผลิตคอนกรีตมวลเบา
แบบ CLC และกรรมวิธกี ารผลิตสารเพิม่ ฟองเพือ่ การผลิต
คอนกรีตมวลเบาแบบ CLC สูตร 1
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง กรรมวิธกี ารผลิตคอนกรีตมวลเบา
แบบ CLC และกรรมวิธกี ารผลิตสารเพิม่ ฟองเพือ่ การผลิต
คอนกรี
ตมวลเบาแบบ
สูตนรด้1านทรัพย์สินทางปัญญา
การอบรม
เรื่อง ความรูCLC
้เบืองต้

24 พฤศจิกายน 2554

มทส. และศูนย์เครื่องมือ 6

เอกชน (ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี)

2

4.50

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

29 พฤศจิกายน 2554

มทส. และศูนย์เครื่องมือ 6

เอกชน (ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี)

2

4.60

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

13 ธันวาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บุคลากรศูนย์เครื่องมือ

7

4.40

อ.ดร.ปภากร พิทยชวาล

55

การอบรม เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญามีกี่ประเภท...เกี่ยวข้องกับ
การทางานจริงหรือ?

14 ธันวาคม 2554

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

149

4.60

-

56
57

บรรยายรายวิชา 205202 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
จัดการประชุมผู้ประกอบการภายในโครงการและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจดทะเบียนนิติบุคคล

17 มกราคม 2555
19 มกราคม 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

76
30

4.23
4.64

-

58

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้าและการสร้างแบรนด์”

31 มกราคม 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บุคลากร SUTSP และนักศึกษาช่วยงานจาก
BKCU

11

4.25

-

59

อบรม เรื่อง ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

21 กุมภาพันธ์ 255

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ และนักศึกษา

4

4.24

-

60

การถ่ายทอดเทโนโลยี เรื่อง กรรมวิธกี ารผลิตคอนกรีตมวลเบา
แบบ CLC และกรรมวิธกี ารผลิตสารเพิม่ ฟองเพือ่ การผลิต
คอนกรีตมวลเบาแบบ CLC สูตร 1

22-23 กุมภาพันธ์ 2554

มทส. และศูนย์เครื่องมือ 6

เอกชน (ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี)

2

4.42

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

52
1

53
54

เอกสารประกอบที่ 11.2.3 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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-

ลาดับที่
61

อบรม เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจาก
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยและต่างประเทศ

23 กุมภาพันธ์ 255

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

62

การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง กรรมวิธกี ารผลิตคอนกรีตมวลเบา
แบบ CLC และกรรมวิธกี ารผลิตสารเพิม่ ฟองเพือ่ การผลิต
คอนกรีตมวลเบาแบบ
CLCProduct
สูตร 1 Design and
บรรยายรายวิ
ชา 435305
Manufacturing
อบรม เรื่อง การสืบค้นการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยและต่างประเทศ และการจัดเตรียม
และเขียนคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

24 กุมภาพันธ์ 2554

มทส. และศูนย์เครื่องมือ 6

เอกชน (ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี)

2

4.51

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

20 มีนาคม 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษา

42

4.80

-

30 มีนาคม 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ และนักศึกษา

14

4.19

-

อาจารย์ และโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

24

-

ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว

5

-

รศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย

82

4.56

อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

325
24
278
84

5.00
4.35
4.21

ผศ.ดร.เรณู ขาเลิศ
ผศ.ดร.เรณู ขาเลิศ
อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท, อาจารย์ ดร.ป
ภากร พิทยชวาล

66

4.24

64

ความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ซอฟต์แวร์ระบบภาพเพือ่ การ
วินิจฉัยและวิจยั ทางการแพทย์ เพือ่ การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้
เหมาะสมต่อการใช้งาน
66 การอนุญาตใช้สิทธิในวัสดุ "คลังย่าโม 1" และการให้คาปรึกษา
ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพและการใช้ประโยชน์วสั ดุ
67 กิจกรรมโครงการเจ้าสัวน้อยรุ่นที่ 6
การให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี (เบือ้ งต้น)
1 ให้บริการคาปรึกษาและแก้ปัญหาเฉพาะด้าน
2 ให้บริการคาปรึกษาและแก้ปัญหาในพืนที่เกษตรกร
3 ให้บริการคาปรึกษาและบริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
4 การให้คาปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
65

5

การให้คาปรึกษาด้านการนาเทคโนโลยี/ทรัพย์สินทางปัญญาเพือ่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วันทีด่ าเนินการ

สถานทีจ่ ัด

23 มี.ค. 54 - 23 มี.ค. 55 ห้องประชุมสารนิเทศ อาคาร
บริหาร

23 มี.ค. 2554 - 9 ม.ค.
ภาคเอกชน (Glaxosmithkline (China) R&D
2555
Co.Ltd.,
มกราคม - มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ
1 พ.ค. 54 - 30 เม.ย. 55
1 พ.ค. 54 - 30 เม.ย. 55
1 พ.ค. 53 - 30 ก.ย. 54
1 พ.ค. 54 - 30 เม.ย. 55

เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
บุคคลทั่วไป
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 พ.ค. 54 - 30 เม.ย. 55 สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.

เอกสารประกอบที่ 11.2.3 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป

จานวน
คะแนน
ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
3
4.49

รายชื่ออาจารย์ประจา***

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
อาจารย์ และนักศึกษา

63

ชือ่ โครงการ / ชือ่ หลักสูตร / ชือ่ เรื่อง / ชือ่ กิจกรรม

-

1. ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
2. ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
3. ผศ.ดร.อุทยั มีคา
4. ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
5. ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
6. รศ.ดร.ทวิช จิตสมบูรณ์
7. อ.ดร.ปภากร พิทยชวาล
8. ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา
9. รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
10. รศ.ดร.รังสรรค์ ทองทา
11. อ.ดร.รัตนะ บริสุทธิกุล
12. อ.ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
13. ผศ.ดร.โชคชัย วนภู
14. อ.ดร.จันทร์ทริ า เจียรณัย
15. อ.วิชัย ศรีสุรักษ์

ลาดับที่

ชือ่ โครงการ / ชือ่ หลักสูตร / ชือ่ เรื่อง / ชือ่ กิจกรรม

วันทีด่ าเนินการ

สถานทีจ่ ัด

6

การให้คาปรึกษาด้านธุรกิจเบืองต้น

1 พ.ค. 54 - 30 เม.ย. 55 สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.

7

การเข้าเยีย่ มโรงงานครังแรก (First Visit) เพือ่ วิเคราะห์ปัญหา
โดย ITA

1 พ.ค. 54 - 30 เม.ย. 55

การให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี โดยผู้เชีย่ วชาญ (สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการ, SMEs)
5 พฤษภาคม 2554
1 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
12 พฤษภาคม 2554
2 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
12 พฤษภาคม 2554
3 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
19 พฤษภาคม 2554
4 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
5 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
19 พฤษภาคม 2554
31 พฤษภาคม 2554
6 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
7 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
9 มิถุนายน 2554
8 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
10 มิถุนายน 2554
9 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
16 มิถุนายน 2554
10 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
17 มิถุนายน 2554
11 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
17 มิถุนายน 2554
12 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
20 มิถุนายน 2554
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

23 มิถุนายน 2554
28 มิถุนายน 2554
6 กรกฎาคม 2554
7 กรกฎาคม 2554
8 กรกฎาคม 2554
14 กรกฎาคม 2554
22 กรกฎาคม 2554
25 กรกฎาคม 2554
28 กรกฎาคม 2554
28 กรกฎาคม 2554
2 สิงหาคม 2554
2 สิงหาคม 2554
4 สิงหาคม 2554
4 สิงหาคม 2554
5 สิงหาคม 2554
10 สิงหาคม 2554
10 สิงหาคม 2554
10 สิงหาคม 2554
10 สิงหาคม 2554

เอกสารประกอบที่ 11.2.3 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

จานวน
คะแนน
ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
79
4.73

รายชื่ออาจารย์ประจา***
อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

สถานประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกร

51

5.00

ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย

สมุทรปราการ
นครราชสีมา
สมุทรปราการ
สระบุรี
สระบุรี
นครราชสีมา
นครปฐม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นนทบุรี

บจก.MP Mec
บจก.เยนเนอรัลฟูด้ ส์ (คก.2)
บจก.โมเดอร์นฟอร์ม
บจก.เอกรัฐ บริการ
บจก.เอกรัฐโปรดักส์
ร้านคิดถึง
หจก.ฟีดมาร์ท
ไร่ปวริศ
บจก.ธนาภัทรฟูด้ ส์
บจก.เตียหงี่เฮียง
บจก.ปัน้ ข้าว

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบลู
-

สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
ยโสธร
จันทบุรี
ปทุมธานี
นครราชสีมา
ปราจีนบุรี
นครราชสีมา
เชียงราย
กรุงเทพ
นครราชสีมา
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
นครราชสีมา
กรุงเทพ
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
ปทุมธานี
สระบุรี
นครราชสีมา

บจก.บีอีซี เทรดดิง
บจก.สันติภาพฮั่วเพ้ง
บจก.ไทยสมาร์ทไลฟ์
บจก.พีที จันทบุรี
บจก.เอดวานซ์ มีท แฟรบริคเคชั่น
หจก.โรงสีธญ
ั ญรุ่งเรืองชัย
บจก.ฮาวาย อินดรัสทรี
หจก.โรงสีธญ
ั ญรุ่งเรืองชัย
บจก.เอฟบี ฟูด้ เวอร์วสิ
บจก.เอ็นคิวด์
โรงสีเบญจวรรณ
บจก.สตาร์ฟดู้ ส์ อินดรัสทรี
บกจ.พัฒนาการตลาดปลป่น
บจก.เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว)
บจก.โกลเด้นเมด
บจก.นู้ดเดิลรัชดา
บจก.โชคอนันท์ เกรทคูล
บจก.แอดวานซ์ มีท โปรดักส์
บจก.อาหารสัตว์ไทย สระบุรี
สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ สูงเนิน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

-
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ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
ดร.อุษณีย์ กิตกาธร, ดร.รัตน บริสุทธิกุล
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
อ.ดร.พัชรินทร์ ราโช
อ.ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ

ลาดับที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ชือ่ โครงการ / ชือ่ หลักสูตร / ชือ่ เรื่อง / ชือ่ กิจกรรม
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
ให้คาปรึกษาเรื่องแนวทางการวิจยั สารจับกลิ่น
ให้คาปรึกษเรื่องการพัฒนาการยืดอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กาแฟ
พร้อมดื่ม
ให้คาปรึกษาในการด้านการบริหารจัดการบัญชีและภาษี
ให้คาปรึกษาเรื่องการสร้างตราสินค้า และด้านการค้าปลีก
ให้คาปรึกษาด้านเครื่องจักรผลิตนามะรุม
ให้คาปรึกษาด้านการพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้คาปรึกษาเรื่องเครื่องจักรในการผลิต ต้นทุนในการสร้าง
โรงงาน เพือ่ รักษาคุณภาพเพิม่ ปริมาณการผลิต

วันทีด่ าเนินการ
15 สิงหาคม 2554
15 สิงหาคม 2554
15 สิงหาคม 2554
15 สิงหาคม 2554
15 สิงหาคม 2554
17 สิงหาคม 2554
19 สิงหาคม 2554
30 สิงหาคม 2554
15 กันยายน 2554
16 กันยายน 2554
16 กันยายน 2554
20 กันยายน 2554
6 ตุลาคม 2554
14 พฤศจิกายน 2554
17 พฤศจิกายน 2554
17 พฤศจิกายน 2554
28 พฤศจิกายน 2554
1 ธันวาคม 2554
6 ธันวาคม 2554
19 ธันวาคม 2554
27 มกราคม 2555
9 กุมภาพันธ์ 2555
8 มีนาคม 2555
8 มีนาคม 2555
5 เมษายน 2555
5 เมษายน 2555
2 พฤษภาคม 2554
3 พฤษภาคม 2554
10 พฤษภาคม 2554
27 พฤษภาคม 2554
30 พฤษภาคม 2554
1 มิถุนายน 2554
9 มิถุนายน 2554

เอกสารประกอบที่ 11.2.3 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

สถานทีจ่ ัด

กลุ่มเป้าหมาย
จานวน
คะแนน
(ประเภท)
ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
ยโสธร
โรงสีกิจเจริญ ยโสธร
1
5.00
นครราชสีมา
บจก.เอ็น ไอ ซี แป้งมันสาเร็จรูป
1
5.00
นครราชสีมา
หจก. ดีดีนอร์ทอีสท์
1
5.00
ยโสธร
บจก.โรงสีกิจเจริญยโสธร
1
5.00
ขอนแก่น
บจก.ขอนแก่นไทยอะโกร คลีลอร์ แอนด์ซัพพลาย
1
5.00
นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง
1
5.00
กาญจนบุรี
บจก.เซ็นทรัล อินเตอร์ฟดู้ ส์
1
5.00
นครราชสีมา
โรงสีเบญจวรรณ
1
5.00
ชัยภูมิ
สกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ จากัด
1
5.00
นครราชสีมา
วิสาหกิจชุมชนผู้เลียงโคนมปากช่อง
1
5.00
นครราชสีมา
หจก.Wholsome three International
1
5.00
1
สมุทรสงคราม
บจก.เอเชียติก
5.00
1
อยุธยา
บจก.นาวิต้า
5.00
1
นครราชสีมา
บจก.ออร์แกนิคฟาร์ม
5.00
1
เชียงราย
บจก.ไฮเทคไบโอ คก.1
5.00
1
เชียงราย
บจก.ไฮเทคไบโอ คก.2
5.00
1
หนองคาย
บจก.อิบอมเบย์
5.00
1
นครราชสีมา
คณะบุคคลบ้านไร่ปวริศ
5.00
1
บุรีรัมย์
โรงนาตาลบุรีรัมย์ (Pakage)
5.00
1
นครราชสีมา
บจก.แดรี่โฮม
5.00
1
บุรีรัมย์
โรงนาตาลบุรีรัมย์ (ดินและปุย๋ )
5.00
1
นครราชสีมา
โรงนาตาลบุรีรัมย์ (ดินและปุย๋ ครังที่ 2)
5.00
1
ร้อยเอ็ด
บจก.คลัสเตอร์ ต้นนาทุ่งกุลาออแกนิกส์
5.00
1
นครราชสีมา
บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พานิชย์สูงเนิน
5.00
1
นครราชสีมา
สหกรณ์โคนมคุ้มเจริญ
5.00
1
นครราชสีมา
ไร่องุ่นลัดดาวัลย์
5.00
อาคารวิชาการ 1
คุณไพรวัลย์ มาลัยลอย
1
4.80
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส. คุณอมรเทพ ศุกมลพันธุ/์ คุณอภิญญา ศุกมลพันธุ์
2
5.00
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.

ผู้ประกอบการข้าวแตน Phutana
ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจจานวน 4 โครงการ
โรงงานผลิตนามะรุม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ผู้ประกอบการโรงงานผลิตนามะรุม
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.
ผู้ประกอบการข้าวแตน Phutana
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส. คุณอมรเทพ ศุกมลพันธุ/์ คุณอภิญญา ศุกมลพันธุ์
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2
8
2
1
2

5.00
5.00

รายชื่ออาจารย์ประจา***
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
อ.ดร.ธีระสุต สุขกาเนิด
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
อ.ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์
ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
ผศ.ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
ผศ.ดร.วีระชัย อาจหาญ
ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
ผศ.ภก.ดร. เกรียงศักดิ์ เอือมเก็บ
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู

ลาดับที่

ชือ่ โครงการ / ชือ่ หลักสูตร / ชือ่ เรื่อง / ชือ่ กิจกรรม

วันทีด่ าเนินการ

สถานทีจ่ ัด

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
ผู้ประกอบการธุรกิจมันสาปะหลัง

จานวน
คะแนน
ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
3
-

รายชื่ออาจารย์ประจา***
-

65

ให้คาปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจมันสาปะหลังส่งออก และ
ด้านการยืน่ จดสิทธิบัตรและความลับทางการค้า

17 มิถุนายน 2554

สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.

66

30 มิถุนายน 2554

บริษัท ธนาภัทรฟูด้ ส์ จากัด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ผู้ประกอบการ บริษัท ธนาภัทรฟูด้ ส์ จากัด

2

5.00

อาจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล

67

ลงพืนที่ให้คาปรึกษาเรื่องการพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรใน
การผลิตขึนรูปสาหร่ายเม็ดบอล
ให้คาปรึกษาด้านการออกแบบโลโก้ และ Demo-Stand

11 กรกฎาคม 2554

สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.

บริษัท คิว เอ ที สมาร์ทเทค จากัด

2

5.00

-

68

ให้คาปรึกษาด้านการออกแบบโลโก้ และ Demo-Stand

26 กรกฎาคม 2554

สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.

บริษัท คิว เอ ที สมาร์ทเทค จากัด

2

5.00

-

69

ให้คาปรึกษาเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เห็ดหอม

9 กันยายน 2554

สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.

สมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ

2

-

-

70
71
72
73

ให้คาปรึกษาด้านแนวทางการดาเนินธุรกิจ
ให้คาปรึกษาเรื่องการเตรียมขยายกาลังการผลิตนาจิมลูกชิน
ให้คาปรึกษาเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคล
ให้คาปรึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบขวดและฉลากบรรจุภัณฑ์
ของกาแฟสดพร้อมดื่มชนิดเย็น

สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.

โคราชซอสอุตสาหกรรม
คุณอัฏฐพล ธยากรพิสิทธิ์ โคราชซอสอุตสาหกรรม

1
1
1
2

5.00
4.75
4.85
4.78

อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู
-

ผู้ประกอบการธุรกิจนาผลไม้พร้อมดื่ม“นามะเม่า”

3

5.00

ผศ.ดร.โชคชัย วนภู

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

23 กันยายน 2554
13 ตุลาคม 2554
19 ตุลาคม 2554
3 พฤศจิกายน 2554

สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส. นางสาวชาริณี คาสระแก้ว ผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารสัตว์
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส. คุณอมรเทพ ศุกมลพันธุ/์ คุณอภิญญา ศุกมลพันธุ์

หจก.บ้านรวมมิตรกาแฟ
7 ธันวาคม 2554

โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมการเกษตร F10 มทส.

9 ธันวาคม 2554
14 ธันวาคม 2554
15 ธันวาคม 2554

โรงงานผลิตนามะรุม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมการเกษตร F10 มทส.

ผู้ประกอบการโรงงานผลิตนามะรุม
ผู้ประกอบการธุรกิจนาผลไม้พร้อมดื่ม “นามะเม่า”
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.
บริษัทมาสเตอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

3
1
1

4.40
4.20
-

ผศ.ดร.โชคชัย วนภู
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู
อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

19 มกราคม 2555

สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.

1

-

อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

30 มกราคม 2555
1 กุมภาพันธ์ 2555
15 กุมภาพันธ์ 2555

สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.
ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจจานวน 4 โครงการ
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส. ผู้ประกอบการนาหอมจากหญ้าแฝก ตราคีตภัทร
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส. คุณอัฏฐพล ธยากรพิสิทธิ์ (โคราชซอสอุตสาหกรรม)

4
2
1

4.80
5.00

ผศ.ดร.โชคชัย วนภู

2 เมษายน 2555
10 เมษายน 2555

สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.
โรงงานผลิตสาหร่ายแก้ว อ.ปากช่อง

ผู้ประกอบการผลิตคุ้กกี
บริษัท ธนาภัทรฟูด้ ส์ จากัด

1
2

5.00
5.00

อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
อ.ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์

18 เมษายน 2555
19 เมษายน 2555

โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมการเกษตร F10 มทส.

ผู้ประกอบการโรงงานผลิตนามะรุม
คุณวิเชียร โชติวฒ
ั นา

2
1

5.00
5.00

ผศ.ดร.โชคชัย วนภู
อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

ให้คาปรึกษาเรื่องการปรับปรุงรสชาติ การเก็บรักษาผลผลิต
ขันตอนการผลิต และบรรจุภัณฑ์
วินิจฉัยกระบวนการผลิตเพือ่ การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้คาปรึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นามะเม่า
ให้คาปรึกษาด้านแนวทางการดาเนินธุรกิจ
ให้คาปรึกษาการเข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ การตลาด และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้คาปรึกษาเรื่องการสร้างตราสินค้า และด้านการค้าปลีก
ให้คาปรึกษาด้านการออกแบบโลโก้ และ packaging
ให้คาปรึกษาเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการ
ออกแบบหม้อต้ม
ให้คาปรึกษาด้านแนวทางการดาเนินธุรกิจ
ลงพืนที่ให้คาปรึกษาเรื่องการพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรใน
การผลิตขึนรูปสาหร่ายเม็ดบอล
ให้คาปรึกษาด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
ให้คาปรึกษาด้านแนวทางการดาเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมการเกษตร F10 มทส.

สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.

1
เอกสารประกอบที่ 11.2.3 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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บริษัท Allzentech Co.,Ltd.

ลาดับที่

ชือ่ โครงการ / ชือ่ หลักสูตร / ชือ่ เรื่อง / ชือ่ กิจกรรม

วันทีด่ าเนินการ

สถานทีจ่ ัด

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)

จานวน
คะแนน
ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ

รายชื่ออาจารย์ประจา***

1

การให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี โดยผู้เชีย่ วชาญ (สาหรับกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ, ชุมชน, เกษตรกร)
จ.นครราชสีมา
1 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32
1 - 31 พฤษภาคม 2554
ดอกเตอร์ มทส เพือ่ แก้ไขปัญหาให้ชุมชน (การใช้ยบิ ซั่มปรับปรุง
ดิน/การเลียงสุกร/การจัดการระบบนาหยดในพืช)
จ.นครราชสีมา
2 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32
1 - 30 มิถุนายน 2554
ดอกเตอร์ มทส เพือ่ แก้ไขปัญหาให้ชุมชน (ไก่เนือโคราช)
3 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32
1 - 31 กรกฎาคม 2554 จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย์
ดอกเตอร์ มทส เพือ่ แก้ไขปัญหาให้ชุมชน (การจัดทาบ่อแก๊ส
ชีวภาพ/การปลูกพืชไม่ใช้ดิน)
จ.นครราชสีมา
4 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32
1 - 31 สิงหาคม 2554
ดอกเตอร์ มทส เพือ่ แก้ไขปัญหาให้ชุมชน (การจัดทาบ่อแก๊ส
ชีวภาพ/การปลูกพืชไม่ใช้ดินผักและไม้ผล)
จ.นครราชสีมา
5 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32
1 - 30 กันยายน 2554
ดอกเตอร์ มทส เพือ่ แก้ไขปัญหาให้ชุมชน (การปลูกทานตะวัน/
การปลูกพริก/ปลูกแตงเทศ)
จ.นครราชสีมา
6 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32
1 - 31 ตุลาคม 2554
ดอกเตอร์ มทส เพือ่ แก้ไขปัญหาให้ชุมชน (ไก่เนือโคราช/ปลูกพืช
ไม่ใช้ดิน-แตงเทศ)
จ.นครราชสีมา
7 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32
1 - 30 พฤศจิกายน 2554
ดอกเตอร์ มทส เพือ่ แก้ไขปัญหาให้ชุมชน (แตงเทศ/การเลียงโค
เนือพันธุ์โคราชวากิว/การใช้ยบิ ซั่มในการปรับปรุงดิน/การปลูก
ผักเศรษฐกิจ)
จ.นครราชสีมา
8 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32
1 - 31 ธันวาคม 2554
ดอกเตอร์ มทส เพือ่ แก้ไขปัญหาให้ชุมชน (แตงเทศ/ไก่เนือ
โคราช/การใช้ยบิ ซั่มในการปรับปรุงดิน/การปลูกทานตะวัน)
9

10

11

ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32
ดอกเตอร์ มทส เพือ่ แก้ไขปัญหาให้ชุมชน (ไก่เนือโคราช/โคเนือ
พันธุ์โคราชวากิว)
ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32
ดอกเตอร์ มทส เพือ่ แก้ไขปัญหาให้ชุมชน (ไก่เนือโคราช/การ
ปลูกทานตะวัน/แตงเทศ/พืชเศรษฐกิจ-หน่อไม้ฝรั่ง/โคเนือพันธุ์
โคราชวากิว)
ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32
ดอกเตอร์ มทส เพือ่ แก้ไขปัญหาให้ชุมชน (ไก่เนือโคราช/การ
ปลูกแตงเทศ)

อ.ปักธงชัย, อ.บัวใหญ่

5

5.00

ผศ.ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ / รศ.ดร.พงษ์ชาญ
ณ ลาปาง

อ.สีคิว

4

5.00

อ.ดร.วิทธวัช โมฬี / อ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี / อ.
ดร.สุทศิ า เข็มผกา / รศ.ดร.กนก ผลารักษ์

อ.ปักธงชัย, อ.บัวใหญ่, อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์

5

5.00

ผศ.ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ / ผศ.อารักษ์ ธีร
อาพน

อ.พิมาย, อ.ปักธงชัย

5

5.00

ผศ.ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ / ผศ.อารักษ์ ธีร
อาพน

อ.พิมาย, อ.ปักธงชัย

10

5.00

ผศ.อารักษ์ ธีรอาพน

อ.ปักธงชัย, อ.สีคิว

7

5.00

ผศ.อารักษ์ ธีรอาพน / อ.ดร.วิทธวัช โมฬี / อ.
ดร.อมรรัตน์ โมฬี / อ.ดร.สุทศิ า เข็มผกา /
รศ.ดร.กนก ผลารักษ์

อ.ปักธงชัย, อ.เสิงสาง

10

5.00

ผศ.อารักษ์ ธีรอาพน / รศ.ดร.รังสรรค์ พาล
พ่าย / ผศ.ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ

อ.ปักธงชัย, อ.สีคิว, อ.ปากช่อง

8

5.00

1 - 31 มกราคม 2555 จ.มหาสารคาม, จ.นครราชสีมา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม, อ.ปักธงชัย, อ.บัว
ใหญ่

7

5.00

ผศ.อารักษ์ ธีรอาพน / อ.ดร.วิทธวัช โมฬี / อ.
ดร.อมรรัตน์ โมฬี / อ.ดร.สุทศิ า เข็มผกา /
รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ / ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
/ ผศ.ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ
อ.ดร.วิทธวัช โมฬี / อ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี / อ.
ดร.สุทศิ า เข็มผกา / รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ /
รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย

1-29 กุมภาพันธ์ 2555 จ.มหาสารคาม, จ.นครราชสีมา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม, อ.ปักธงชัย, อ.สีคิว,
อ.โนนสูง, อ.เมือง, อ.เสิงสาง

10

5.00

ผศ.อารักษ์ ธีรอาพน / อ.ดร.วิทธวัช โมฬี / อ.
ดร.อมรรัตน์ โมฬี / อ.ดร.สุทศิ า เข็มผกา /
รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ / ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
/ รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย

จ.มหาสารคาม, จ.นครราชสีมา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม, อ.สีคิว, อ.ปักธงชัย

8

5.00

ผศ.อารักษ์ ธีรอาพน / อ.ดร.วิทธวัช โมฬี / อ.
ดร.อมรรัตน์ โมฬี / อ.ดร.สุทศิ า เข็มผกา /
รศ.ดร.กนก ผลารักษ์

1 - 31 มีนาคม 2555

เอกสารประกอบที่ 11.2.3 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ลาดับที่
12

ชือ่ โครงการ / ชือ่ หลักสูตร / ชือ่ เรื่อง / ชือ่ กิจกรรม
ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32
ดอกเตอร์ มทส เพือ่ แก้ไขปัญหาให้ชุมชน (แตงเทศ/ไก่เนือ
โคราช/การเลียงปลานิลแปลงเพศ/การทาปุย๋ อินทรีย/์ การเพาะ
เห็ด)

1

การให้คาปรึกษาเชิงลึก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การดาเนินโครงการ iTAP
2 การดาเนินโครงการ iTAP
3 การดาเนินโครงการ iTAP
4 การดาเนินโครงการ iTAP
5 การดาเนินโครงการ iTAP
6 การดาเนินโครงการ iTAP
7 การดาเนินโครงการ iTAP
8 การดาเนินโครงการ iTAP
9 การดาเนินโครงการ iTAP
10 การดาเนินโครงการ iTAP
11 การดาเนินโครงการ iTAP
12 การดาเนินโครงการ iTAP
13 การดาเนินโครงการ iTAP
14 การดาเนินโครงการ iTAP
15 การดาเนินโครงการ iTAP
16 การดาเนินโครงการ iTAP
17 การดาเนินโครงการ iTAP
18 การดาเนินโครงการ iTAP
19 การดาเนินโครงการ iTAP
20 การดาเนินโครงการ iTAP
21 การดาเนินโครงการ iTAP
22 การดาเนินโครงการ iTAP

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
อ.ปักธงชัย, อ.เมือง, อ.สีคิว, อ.บ้านเหลื่อม,
อ.พิมาย

รายชื่ออาจารย์ประจา***
จานวน
คะแนน
ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
ผศ.อารักษ์ ธีรอาพน / อ.ดร.วิทธวัช โมฬี / อ.
9
5.00

วันทีด่ าเนินการ

สถานทีจ่ ัด

1 - 30 เมษายน 2555

จ.นครราชสีมา

1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 55
16 มิ.ย. 54 - 16 มิ.ย. 55
16 มิ.ย. 54 - 16 มิ.ย. 55
16 มิ.ย. 54 - 16 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 54 - 22 ต.ค. 54
1 ก.ค. 54 - 28 ก.พ. 55
1 ก.ค. 54 - 28 ก.พ. 55
1 ก.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54
15 ก.ค. 54 - 14 ก.ค. 55
15 ก.ค. 54 - 14 ก.ค. 55
14 ก.ค. 54 - 13 ก.ค. 55
16 ก.ค. 54 - 15 ต.ค. 54
1 ส.ค. 54 - 1 ก.พ. 55
1 ส.ค. 54 - 1 ธ.ค. 54
1 ส.ค. 54 - 31 ก.ค. 55
1 ส.ค. 54 - 31 มี.ค. 55
15 ส.ค. 54 - 15 ธ.ค. 54
15 ส.ค. 54 - 15 เม.ย. 55
15 ส.ค. 54 - 15 เม.ย. 55
15 ส.ค. 54 - 15 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 1 ก.ย. 55
1 ก.ย. 54 - 1 ม.ค. 55

กรุงเทพ
สระบุรี
กาแพงเพชร
สระบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
จันทบุรี
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพ
กรุงเทพ
นครปฐม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
กรุงเทพ
ยโสธร
ชลบุรี
ชลบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

บจก.ดี เอ รีเสิร์ชเซ็นเตอร์
บจก.เอกรัฐ บริการ
หจก.ทิปพิพัฒน์
หจก.เอกรัฐโปรดักส์
บจก.ธนาภัทรฟูด้ ส์
บจก.เยนเนอรัล ฟูด้ โปรดักส์
บจก.เยนเนอรัล ฟูด้ โปรดักส์
บจก.พี ที จันทบุรี สตาร์ช
บจก.คลัสเตอร์ต้นนาทุ่งกุลาออร์แกนิกส์ (คก.2)
บจก.เค ที บอดี การาจ
บจก.เอ็ม พี เม็ก
บจก.อาพลฟูด้ ส์ โพรเซสซิ่ง (คก.2)
บจก.เยนเนอรัล ฟูด้ โปรดักส์
หจก.โรงสีธญ
ั รุ่งเรืองชัย
คณะบุคคลไรปวริศ
บจก.โนเบลเฟอร์นิเจอร์
บจก.ไทยสมาร์ทไลฟ์
บจก.ซิลเวอร์เลคไวน์เนอร์รี่
บจก.ซิลเวอร์เลคไวน์เนอร์รี่ (คก.3)
บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พานิชย์สูงเนิน
หจก.ดี ดี นอร์ทอีสท์
วิสาหกิจชุมชนผู้เลียงโคนมปากช่อง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ผศ.ดร.อุทยั มีคา
ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา
ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
-

ดร.อมรรัตน์ โมฬี / อ.ดร.สุทศิ า เข็มผกา /
รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ / อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
/ ผศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนาสาร / ศ.เกียรติ
คุณ ดร.นันทกร บุญเกิด

การดาเนินโครงการ iTAP

1 ก.ย. 54 - 1 ม.ค. 55

ชัยภูมิ

สหกรณ์โคนม จ.ชัยภูมิ

1

5.00

-

24
25
26
27
28

การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP

1 ก.ย. 54 - 1 มี.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 28 ก.พ. 55
1 ก.ย. 54 - 29 ก.พ. 55
1 ก.ย. 54 - 30 พ.ย. 54
1 ก.ย. 54 - 30 เม.ย. 55

อุดรธานี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
สมุทรปราการ

บจก.ธนานนท์ คอร์นสตรัคชั่นโปรดักส์
บจก.Wholsome three International
บจก.ไบโอเวย์
บจก.เตียหงี่เฮียง คก.1
บจก.สันติภาพ(เชียงใหม่ 1988)

1
1
1
1
1

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

29
30

การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP

1 ก.ย. 54 - 31 ม.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ม.ค. 55

นครราชสีมา
เชียงราย

บจก.เยนเนอรัล ฟูด้ โปรดักส์
บจก.เวิลด์ โกรว์

1
1

5.00
5.00

ผศ.ดร.โชคชัย วนภู
อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบลู
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด/ อ.ดร.
ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู

1

23

เอกสารประกอบที่ 11.2.3 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ลาดับที่

ชือ่ โครงการ / ชือ่ หลักสูตร / ชือ่ เรื่อง / ชือ่ กิจกรรม

วันทีด่ าเนินการ

สถานทีจ่ ัด
นครราชสีมา
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
นครราชสีมา
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP

1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
15 ก.ย. 54 - 30 เม.ย. 55
1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55
1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55
1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55

42
43
44
45
46
47
48

การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การวิจยั และพัฒนา “ซอฟต์แวร์ระบบภาพเพือ่ ช่วยในการ
วินิจฉัยและวิจยั ทางการแพทย์”
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง สูตรและกระบวนการผลิต
สารละลายสาหรับย่อยสลายยูเรียด้วยจุลินทรีย์
การทดลองเครื่องบรรจุกาแฟกระป๋อง

1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55
กรุงเทพ
1 ต.ค. 54 - 30 มี.ค. 55
นครราชสีมา
1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค. 55
นครราชสีมา
1 พ.ย. 54 - 29 ก.พ. 55
ปราจีนบุรี
1 พ.ย. 54 - 30 เม.ย. 55
กรุงเทพฯ
1 พ.ย. 54 - 31 ต.ค. 55
กรุงเทพฯ
มี.ค. 2554 - ก.พ. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

49
50
51
52
1

53
54
55
56

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
บจก.โชคอนันท์ เกรทคูล
บจก.นู้ดเดิล รัชดา
บจก.ปัน้ ข้าว คก.1
บจก.ปัน้ ข้าว คก.2
บจก.อาหารสัตว์ไทยสระบุรี
บจก.แอดวานซ์ มีท โปรดักส์
บจก.แอดวานซ์ มีท โปรดักส์
บจก.สยามเฟิร์ทไรซ์
คณะบุคคลสวนในเวียง คก.1
คณะบุคคลสวนในเวียง คก.2
บจก.เอ็นคิวด์

รายชื่ออาจารย์ประจา***
จานวน
คะแนน
ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
1
1
1
1
1
1
1
1
5.00
ศ.เกี
ย
รติ
ค
ณ
ุ
ดร.นั
นทกร บุญเกิด
1
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
1
อ.ดร.พัชรินทร์ ราโช / ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตร
1
-

บจก.เอ็ม พี เม็ก (คก.2)
โรงสีเบญจวรรณ คก.1
โรงสีเบญจวรรณ คก.2
บจก.ฮาวาย ไทย เฟอร์นิเจอร์ คก.1
บจก.โกลเด้นเมด คก.1
บจก.โกลเด้นเมด คก.2
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

1
1
1
1
1
1
1

5.00
5.00
5.00
5.00
-

เสถียร
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก
ดร.รัตน บริสุทธิกุล และดร.อุษณีย์ กิตกาธร
อ.ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง
อ.ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง
ผศ.ดร. ปรเมศวร์ ห่อแก้ว

4 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริษัท ไบโอเวย์ จากัด

5

-

ผศ.ดร.โชคชัย วนภู

30 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2

-

-

2

-

ผศ.ดร.โชคชัย วนภู

1

-

ผศ.ดร.โชคชัย วนภู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณอมรเทพ ศุกมลพันธุ/์ คุณอภิญญา ศุกมล
พันธุ์ หจก.บ้านรวมมิตรกาแฟ
คุณอมรเทพ ศุกมลพันธุ/์ คุณอภิญญา ศุกมล
พันธุ์ หจก.บ้านรวมมิตรกาแฟ
คุณอัฏฐพล ธยากรพิสิทธิ์
โคราชซอสอุตสาหกรรม
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)

6

-

ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง และ รศ.ดร.หนึ่ง
เตียอารุง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

1

5.00

ผศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สวทน.

1

5.00

ผศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สวทน.

1

5.00

ผศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

การทดลองปรุงรสชาติกาแฟ และการบรรจุกาแฟลงขวด PET
29 กันยายน 2554
โดยใช้ line การผลิตแบบภาคอุตสาหกรรม
การทดลองผลิตนาจิมลูกชิน โดยใช้หม้อต้มขนาด 500 ลิตร เพือ่
19 - 20 ตุลาคม 2554
ทดลองผลิตนาจิมลูกชินในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
ให้คาปรึกษาด้านโครงการวิจยั เรื่อง “การคัดเลือกจุลินทรียท์ ี่มี
19-ม.ค.-55
ศักยภาพในการช่วยผลิตปุย๋ อินทรียจ์ ากขยะชุมชน”
ที่ปรึกษา "โครงการพลังงานทดแทนสาหรับ การใช้นามันแก๊ส
1 ต.ค 53 - 30 ธ.ค. 55
โซฮอล์ E85ฯ" ระยะที่ 2
"โครงการผลักดันนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ 1
31 พ.ค. 54 - 24 ก.พ. 55
ไปสู่การปฏิบัติรายพืนที"่
โครงการจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
1 ก.ค. 54 - 27 ม.ค. 55
นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา ครังที่10

เอกสารประกอบที่ 11.2.3 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ลาดับที่
57
58

ชือ่ โครงการ / ชือ่ หลักสูตร / ชือ่ เรื่อง / ชือ่ กิจกรรม

วันทีด่ าเนินการ

สถานทีจ่ ัด

โครงการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลียแป้งมันสาปะหลังฯ 1 มิ.ย. 54 - 30 มี.ค. 55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"โครงการพัฒนาการรวบรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
31 ม.ค. 55 - 31 มี.ค. 55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(cluster) กลุ่มอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง" ปีที่ 2

กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี
2) การให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี (เบืองต้น)
3) การให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี (โดยผู้เชี่ยวชาญ)
สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการ, SMEs
4) การให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี (โดยผู้เชี่ยวชาญ)
สาหรับกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน เกษตรกร
5) การให้คาปรึกษาเชิงลึก ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จานวนกิจกรรมย่อย
67
7
85
88
58
305

เอกสารประกอบที่ 11.2.3 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.2) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

จานวน
คะแนน
ผู้เข้าร่วม (ราย) ความพึงพอใจ
1
5.00
1
5.00

รายชื่ออาจารย์ประจา***
อ.ดร.รุจ มรกต
-

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3
รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 11.3.1 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจํา
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)
เอกสารประกอบที่ 11.3.2 งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)
(อ้างในเอกสารประกอบที่ 11.2.3)

ตารางที่ 11.3.1 : ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่ออาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
หน่วยนับ : รายการ

จานวนกิจกรรม/โครงการ
การถ่ายทอด การให้คาปรึกษา การพัฒนา/
เทคโนโลยี/ให้
เฉพาะด้าน/
ปรับแปลง/
คาปรึกษาเบือ้ งต้น
วิทยากร
วิจยั ต่อยอด

รวม

จานวน
อาจารย์
ประจา *

ร้อยละ

ลาดับที่

หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6

สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
สำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม
สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
สำนักวิชำแพทยศำสตร์
สำนักวิชำพยำบำลศำสตร์
รวม 6 สานักวิชา
หน่วยงำนอื่น ๆ

6
6
23
15
6***
56

1
5
115
49**
1
171

1
17
10
2
3
33

8
11
155
74
3
9
260

72.0
42.0
40.0
122.0
19.5
18.0
313.5

11.11
26.19
387.50
60.66
15.38
50.00
82.93

- ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- ศูนย์คอมพิวเตอร์
- ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ
- ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
- เทคโนธำนี
- ฟำร์ม มทส.
- ส่วนอำคำรสถำนที่

23
79

44
215

1
27
61

1
94
355

-

-

7

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน

คะแนน 5

หมายเหตุ : 1) จำนวนอำจำรย์ประจำ * หมำยถึง จำนวนอำจำรย์ประจำ ซึ่งไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2) ลำดับที่ 4 กำรให้คำปรึกษำเฉพำะด้ำน 49** เป็นกิจกรรมที่เทคโนธำนีจัดร่วมกับสำนักวิชำ 7 กิจกรรม และสำนักวิชำจัดเอง 42 กิจกรรม
3) ลำดับที่ 6 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/ให้คำปรึกษำเบื้องต้น 6*** เป็นกิจกรรมที่เทคโนธำนีจัดร่วมกับสำนักวิชำ 1 กิจกรรม
และสำนักวิชำจัดเอง 5 กิจกรรม
4) กำรนับจำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสม ให้นับเฉพำะโครงกำร หรือ
ในกรณีที่โครงกำรได้ระบุกิจกรรมไว้ชัดเจน ให้นับกิจกรรมแทนโครงการได้เฉพาะกรณีที่กิจกรรมเหล่านั้น ได้กาหนด
วัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมายผู้เข้ารับบริการและการประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรมไว้ชัดเจน
5) กรณี 1 โครงกำรจัดหลำยครั้ง ให้นับทุกครั้งหำกกลุ่มเป้ำหมำยแตกต่ำงกัน
6) กรณีกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี 1 โครงกำร มีหลำยกลุ่มสำขำหรือหลำยหน่วยงำนช่วยกัน ให้นับแยกได้
7) กรณีกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีที่จัดขึ้นโดยหน่วยงำนภำยนอกและขอควำมร่วมมือให้มหำวิทยำลัย
ส่งคณำจำรย์ไปช่วย ให้รำยงำนเป็นโครงกำร 1 โครงกำรตำมชื่อโครงกำร
8) ลำดับที่ 1-6 เป็นกำรจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงและสำนักวิชำต่ำงๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงกำรกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีทเี่ หมำะสมต่ออำจำรย์ประจำ
เกณฑ์การประเมิน (เทคโนธำนี)
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 50
= 5
ร้อยละ 40-49
= 4
ร้อยละ 30-39
= 3
ร้อยละ 20-29
= 2
ร้อยละ 10-19
= 1
เอกสารประกอบที่ 11.3.1 (ตัวบ่งชี้ที่ 11.3) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 11.4
รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบที่ 11.4.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 – เม.ย. 55)

เอกสารประกอบที่ 11.4.1 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
ลาดับที่
ก.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 67 กิจกรรม/ โครงการ
การจัดการเพื่อการเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
การใช้หินฝุ่นและการจัดการเพิ่อการปลูกมันสาปะหลังอย่างยั่งยืน
หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การจัดทาไวน์จากผลหวดข่า โดยใช้ยีสต์และ
สภาวะบ่มต่างๆ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง จุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์เพื่อ
นาไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Techniques in Identification of
Saprotrophic and Mutualistic Larger Fungi”
เข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ International
Conference on Biopesticides 6
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง หลักการเพิ่มมูลค่าและผลผลิตทางการเกษตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การจัดการระบบนาเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง นาหมักชีวภาพเพื่อใช้ทาความสะอาด
เสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์วิถีคนรุ่นใหม่ ตอน “ฉันจะเป็นชาวนา”
เสวนาหัวข้อ “ทาไมต้อง organic” เกษตรกรอยากเล่า
เสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมการลงแขกดานาแบบร่วมสมัย”
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “บูรณาการองค์ความรู้สากลสู่แปลงนา”
เสวนาหัวข้อ “อาหารเป็นยาและการรักษาออฟฟิศซินโดรม”
เสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์หัวใจที่ปรารถนาดีต่อโลก”
เสวนาหัวข้อ “เกษตรประณีต 1 ไร่ ไม่ยากจน”
กิจกรรมสาธิต “การทาอาหารเพื่อสุขภาพข้าวห่อใบบัว”
กิจกรรมสาธิต “การทานาหมักชีวภาพเพื่อทาความสะอาด”
เล่าสู่กันฟังหัวข้อ “การเตรียมตัวสู่การทาเกษตรอินทรีย์”

เอกสารประกอบที่ 11.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 11.4) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)

จานวน
ผู้เข้าร่วม (ราย)

คะแนน
ความพึงพอใจ

41
50
50
14

4.21
4.38
4.39
-

14

-

31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เกษตรกร ต.หินลาด จ.พิษณุโลก
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญาพฤทธิ์ และคณะจาก
มหาชีวาลัยอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์
ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญาพฤทธิ์ และคณะจาก
มหาชีวาลัยอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

25

-

11-16 ธันวาคม 2554

โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัด อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป (จาก 30
เชียงใหม่
ประเทศ)
จ.นครราชสีมา
เกษตรกร ต.ไพล อ.ลาทะเมนชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เกษตรกรและบุคคลทั่วไป

200

-

55
26

-

จ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

51
23
135
33
32
29
41
35
28
15
65
16

4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33

วันที่ดาเนินการ

สถานที่จัด

9 กรกฎาคม 2554
14-15 มกราคม 2555
4 เมษายน 2555
18 เมษายน 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

22 เมษายน 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

27 พฤษภาคม 2554
27-28 มิถุนายน 2554
29 มิถุนายน 2554
8 กรกฎาคม 2554
31 กรกฎาคม 2554
1 สิงหาคม 2554
2 สิงหาคม 2554
2 สิงหาคม 2554
3 สิงหาคม 2554
3 สิงหาคม 2554
4 สิงหาคม 2554
4 สิงหาคม 2554
5 สิงหาคม 2554
6 สิงหาคม 2554

เกษตรกร อบต.สุรนารี
กลุ่มแม่บ้าน, OTOP, อื่นๆ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม go green go organic

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
ผู้สนใจทั่วไป

จานวน
ผู้เข้าร่วม (ราย)
105

คะแนน
ความพึงพอใจ

นักเรียน รร.บ้านนากลาง ต.บ่อปลาทอง
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เรื่องมัน
สาปะหลัง
ศูนย์เรียนรู้ IRPC จ.ระยอง

32
50

4.72
4.24

76
22

4.56
4.60

ผู้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าสีขาว/เกษตรกรวังนาเขียว

22

4.60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าสีขาว/เกษตรกรวังนาเขียว

45

4.50

ลาดับที่

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

วันที่ดาเนินการ

สถานที่จัด

22

การเสวนาวิชาการ "เรื่องหมูหมู เลียงหมูอย่างไรไม่ให้จน" และเรื่อง"บ่อแก๊ส
ชีวภาพขุมทรัพย์จากของเหลือของเสีย"
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมค่าย "เกษตรอินทรีย์ DNA ของเด็กยุคใหม่"
การประชุม STI2U ปี2 “กู้วิกฤต พิชิตชัยชนะด้วย วทน.”

1 สิงหาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

16 สิงหาคม 2554
18 สิงหาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การจัดการระบบนาเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
10-11 พ.ย. 54
การเกษตร
โครงการ “พลิกพืนชีวิต กู้วิกฤตเห็ดหอม” ครังที่ 1 (การอบรมแปรรูปอาหาร
17 ธันวาคม 2554
จากเห็ด สูตรเจ)
โครงการ “พลิกพืนชีวิต กู้วิกฤตเห็ดหอม” ครังที่ 2 (การอบรมแปรรูปอาหาร
23 ธันวาคม 2554
จากเห็ด สูตรเจ)
โครงการ “พลิกพืนชีวิต กู้วิกฤตเห็ดหอม” ครังที่ 3 (การทดสอบการตลาด
26 ธันวาคม 2554
ผลิตภัณฑ์เห็ดหอม)
ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา เรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดิน ในพืนที่หลัง 12, 24 ม.ค.55 และ 1, 15
นาท่วม
ก.พ.55
การลงพืนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสาธิตการใช้งานเครื่องกาจัดลูกนายุง
9,12,13,24,25 มกราคม
2555
โครงการสวนครัวนาหยดเพื่อน้อง (ถ่ายทอดเทคโนโลยี)
21-22 มกราคม 2556
โครงการสวนครัวนาหยดเพื่อน้อง (ถ่ายทอดเทคโนโลยี)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม่ไผ่เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม"
จัดกิจกรรมการลงนามระหว่างผู้ซือและผู้เลียงโคเนือพันธุ์โคราชวากิว
ร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมการเกษตร 3G3R ในงานพืชสวนโลกฯ จ.เชียงใหม่
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตผักอินทรีย์สาหรับ Farmer Market"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ.วังนาเขียว จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าสีขาว/เกษตรกรวังนาเขียว
อ.วังนาเขียว จ.นครราชสีมา

จ.พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มเกษตรกร อ.บางไทร

4

5.00

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ชุมชนเป้าหมาย 40 ชุมชน

200

-

จ.บุรีรัมย์

45

5.00

40
47

5.00
4.35

11 กุมภาพันธ์ 2555
20-21 กุมภาพันธ์ 2555

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

รร.บ้านหนองตะครอง, รร.บ้านส้มป่อย
จ.บุรีรัมย์
รร.สะแกราช,รร.สมเด็จพระธีรญาณฯ ปักธงชัย
กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านด่านคนคบ อ.โนนสูง

24 กุมภาพันธ์ 2555
22-26 กุมภาพันธ์ 2555
28-29 กุมภาพันธ์ 2555

กลุ่มผู้เลียงโคเนือพันธุ์โคราชวากิว จ.สุรินทร์
ผู้สนในทั่วไป
สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง
จากัด
เกษตรกรและบุคคลทั่วไป

1
1
22

4.50
4.47

28

4.50

76

3.86

200

-

50

4.52

29 -30 มีนาคม 2555

38

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการระบบนาเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร" รุ่นที่ 1
สัมมนางาน "RFID Thailand Road Show #2"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จ.เชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง
จ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8 มิถุนายน 2554

นครราชสีมา

39

สัมมนา "การพัฒนาสินค้าออร์แกนิคสู่ตลาดอาเซียน"

12 กรกฎาคม 2554

นครราชสีมา

ผู้ประกอบการด้าน IT/อุตสาหกรรมผลิต/
ผู้สนใจทั่วไป
ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจทั่วไป

40

Road Show iTAP ณ มทร.อิสาน

20 กรกฎาคม 2554

นครราชสีมา

คณาจารย์จาก มทร.อีสาน

37

เอกสารประกอบที่ 11.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 11.4) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

4.50

จานวน
ผู้เข้าร่วม (ราย)
120

คะแนน
ความพึงพอใจ

นครราชสีมา
ผู้ประกอบการด้านเกษตร/ผู้สนใจทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายสุบิน พันเลิศจานรรจ์ กรรมการผู้จัดการ
และทีมงาน บริษัท ไบโอ เวย์ จากัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย์ นักศึกษา และผู้ช่วยวิจัย
มทส. และศูนย์เครื่องมือ 6
เอกชน (ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี)

33
3

4.50
-

12
2

4.20
-

นักศึกษา

43

-

อาจารย์และนักเรียน
นักศึกษา

203
6

4.20
-

21 พฤศจิกายน 2554

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บุคลากรในโครงการ E85

5

4.60

23 พฤศจิกายน 2554
23 พฤศจิกายน 2554

โรงแรมสีมาธานี
โรงแรมสีมาธานี

ภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป
ภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

168
168

4.23
4.23

24 พฤศจิกายน 2554

มทส. และศูนย์เครื่องมือ 6

เอกชน (ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี)

2

4.50

29 พฤศจิกายน 2554

มทส. และศูนย์เครื่องมือ 6

เอกชน (ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี)

2

4.60

13 ธันวาคม 2554
14 ธันวาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

บุคลากรศูนย์เครื่องมือ
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

7
149

4.40
4.60

17 มกราคม 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษา

76

4.23

19 มกราคม 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

30

4.64

ลาดับที่

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

วันที่ดาเนินการ

สถานที่จัด

41

อบรม"ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก"

1 สิงหาคม 2554

นครราชสีมา

42
43

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี
1 ตุลาคม 2554
การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
4 พฤษภาคม 2554
เรื่อง สูตรและกระบวนการผลิตสารละลายสาหรับย่อยสลายยูเรียด้วยจุลินทรีย์
การสืบค้นข้อมูลและการจัดเตรียมคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
11 พฤษภาคม 2554
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การถ่ายทอดเทโนโลยี เรื่อง กรรมวิธีการผลิต
26 พฤษภาคม 2554
คอนกรีตมวลเบาแบบ CLC และกรรมวิธีการผลิตสารเพิ่มฟองเพื่อการผลิต
คอนกรีตมวลเบาแบบ CLC สูตร 1
บรรยายรายวิชา 205378การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2554
อบรมเทคนิคการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เบืองต้น
22 มิถุนายน 2554
บรรยายรายวิชา 533689 Industrial Engineering Seminar I
12 และ 17 มิถุนายน 2554

44
45

46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57

บรรยาย เรื่อง การสืบค้นการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจาก
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยและต่างประเทศ
การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ“มทส. กับการพัฒนาของ SMEs ไทย”
การเสวนา “เส้นทางและโอกาสทางการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)”
การถ่ายทอดเทโนโลยี เรื่อง กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC และ
กรรมวิธีการผลิตสารเพิ่มฟองเพื่อการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC สูตร 1
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC
และกรรมวิธีการผลิตสารเพิ่มฟองเพื่อการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC
สูตร 1
การอบรม เรื่อง ความรู้เบืองต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
การอบรม เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญามีกี่ประเภท...เกี่ยวข้องกับการทางานจริง
หรือ?
บรรยายรายวิชา 205202 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
จัดการประชุมผู้ประกอบการภายในโครงการและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจดทะเบียนนิติบุคคล
เอกสารประกอบที่ 11.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 11.4) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
นักศึกษา/ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจทั่วไป

-

จานวน
ผู้เข้าร่วม (ราย)
11

คะแนน
ความพึงพอใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มทส. และศูนย์เครื่องมือ 6

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
บุคลากร SUTSP และนักศึกษาช่วยงานจาก
BKCU
อาจารย์ และนักศึกษา
เอกชน (ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี)

4
2

4.24
4.42

23 กุมภาพันธ์ 255

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ และนักศึกษา

3

4.49

24 กุมภาพันธ์ 2554

มทส. และศูนย์เครื่องมือ 6

เอกชน (ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี)

2

4.51

20 มีนาคม 2555
30 มีนาคม 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษา
อาจารย์ และนักศึกษา

42
14

4.80
4.19

23 มี.ค. 54 - 23 มี.ค. 55

ห้องประชุมสารนิเทศ อาคาร
บริหาร
-

อาจารย์ และโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

24

-

ลาดับที่

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

วันที่ดาเนินการ

สถานที่จัด

58

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการ
สร้างแบรนด์”
อบรม เรื่อง ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
การถ่ายทอดเทโนโลยี เรื่อง กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC และ
กรรมวิธีการผลิตสารเพิ่มฟองเพื่อการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC สูตร 1

31 มกราคม 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

21 กุมภาพันธ์ 255
22-23 กุมภาพันธ์ 2554

59
60
61
62

63
64

65
66
67
ข.
1
2
3
4
5

อบรม เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร
ไทยและต่างประเทศ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC
และกรรมวิธีการผลิตสารเพิ่มฟองเพื่อการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC
สูตร 1
บรรยายรายวิชา 435305 Product Design and Manufacturing
อบรม เรื่อง การสืบค้นการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูล
สิทธิบัตรไทยและต่างประเทศ และการจัดเตรียมและเขียนคาขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร
ความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ซอฟต์แวร์ระบบภาพเพื่อการวินิจฉัยและวิจัย
ทางการแพทย์ เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
การอนุญาตใช้สิทธิในวัสดุ "คลังย่าโม 1" และการให้คาปรึกษา ข้อมูลการ
ตรวจสอบคุณภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุ
กิจกรรมโครงการเจ้าสัวน้อยรุ่นที่ 6

23 มี.ค. 2554 - 9 ม.ค.
2555
มกราคม - มีนาคม 2555

ภาคเอกชน (Glaxosmithkline (China) R&D
Co.Ltd.,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ

5

-

82

4.56

1 พ.ค. 54 - 30 เม.ย. 55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
1 พ.ค. 54 - 30 เม.ย. 55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
1 พ.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บุคคลทั่วไป
1 พ.ค. 54 - 30 เม.ย. 55 สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป
1 พ.ค. 54 - 30 เม.ย. 55 สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส. ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและผู
้สนใจทั่วไป

325
24
278
84
66

5.00
4.35
4.21
4.24

1 พ.ค. 54 - 30 เม.ย. 55 สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์ มทส.
1 พ.ค. 54 - 30 เม.ย. 55
สถานประกอบการ

79
51

4.73
5.00

6
7

การให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี (เบื้องต้น) จานวน 7 กิจกรรม/ โครงการ
ให้บริการคาปรึกษาและแก้ปัญหาเฉพาะด้าน
ให้บริการคาปรึกษาและแก้ปัญหาในพืนที่เกษตรกร
ให้บริการคาปรึกษาและบริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
การให้คาปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
การให้คาปรึกษาด้านการนาเทคโนโลยี/ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การให้คาปรึกษาด้านธุรกิจเบืองต้น
การเข้าเยี่ยมโรงงานครังแรก (First Visit) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาโดย ITA

ค.

การให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี (โดยผู้เชี่ยวชาญ) จานวน 173 กิจกรรม/ โครงการ
เอกสารประกอบที่ 11.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 11.4) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

4.25

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

5 พฤษภาคม 2554
12 พฤษภาคม 2554
12 พฤษภาคม 2554
19 พฤษภาคม 2554
19 พฤษภาคม 2554
31 พฤษภาคม 2554
9 มิถุนายน 2554
10 มิถุนายน 2554
16 มิถุนายน 2554
17 มิถุนายน 2554
17 มิถุนายน 2554
20 มิถุนายน 2554
23 มิถุนายน 2554
28 มิถุนายน 2554
6 กรกฎาคม 2554
7 กรกฎาคม 2554
8 กรกฎาคม 2554
14 กรกฎาคม 2554
22 กรกฎาคม 2554
25 กรกฎาคม 2554
28 กรกฎาคม 2554
28 กรกฎาคม 2554
2 สิงหาคม 2554
2 สิงหาคม 2554
4 สิงหาคม 2554
4 สิงหาคม 2554
5 สิงหาคม 2554
10 สิงหาคม 2554

สมุทรปราการ
นครราชสีมา
สมุทรปราการ
สระบุรี
สระบุรี
นครราชสีมา
นครปฐม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นนทบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
ยโสธร
จันทบุรี
ปทุมธานี
นครราชสีมา
ปราจีนบุรี
นครราชสีมา
เชียงราย
กรุงเทพ
นครราชสีมา
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
นครราชสีมา
กรุงเทพ
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
บจก.MP Mec
บจก.เยนเนอรัลฟู้ดส์ (คก.2)
บจก.โมเดอร์นฟอร์ม
บจก.เอกรัฐ บริการ
บจก.เอกรัฐโปรดักส์
ร้านคิดถึง
หจก.ฟีดมาร์ท
ไร่ปวริศ
บจก.ธนาภัทรฟู้ดส์
บจก.เตียหงี่เฮียง
บจก.ปั้นข้าว
บจก.บีอีซี เทรดดิง
บจก.สันติภาพฮั่วเพ้ง
บจก.ไทยสมาร์ทไลฟ์
บจก.พีที จันทบุรี
บจก.เอดวานซ์ มีท แฟรบริคเคชั่น
หจก.โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย
บจก.ฮาวาย อินดรัสทรี
หจก.โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย
บจก.เอฟบี ฟู้ดเวอร์วิส
บจก.เอ็นคิวด์
โรงสีเบญจวรรณ
บจก.สตาร์ฟู้ดส์ อินดรัสทรี
บกจ.พัฒนาการตลาดปลป่น
บจก.เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว)
บจก.โกลเด้นเมด
บจก.นู้ดเดิลรัชดา
บจก.โชคอนันท์ เกรทคูล

29

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

10 สิงหาคม 2554

ปทุมธานี

บจก.แอดวานซ์ มีท โปรดักส์

ลาดับที่

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

เอกสารประกอบที่ 11.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 11.4) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

วันที่ดาเนินการ

สถานที่จัด

จานวน
ผู้เข้าร่วม (ราย)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คะแนน
ความพึงพอใจ

1

5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ลาดับที่

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

วันที่ดาเนินการ

สถานที่จัด

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)

จานวน
ผู้เข้าร่วม (ราย)

คะแนน
ความพึงพอใจ

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

10 สิงหาคม 2554
10 สิงหาคม 2554
15 สิงหาคม 2554
15 สิงหาคม 2554
15 สิงหาคม 2554
15 สิงหาคม 2554
15 สิงหาคม 2554
17 สิงหาคม 2554
19 สิงหาคม 2554
30 สิงหาคม 2554
15 กันยายน 2554
16 กันยายน 2554
16 กันยายน 2554
20 กันยายน 2554
6 ตุลาคม 2554
14 พฤศจิกายน 2554
17 พฤศจิกายน 2554
17 พฤศจิกายน 2554
28 พฤศจิกายน 2554
1 ธันวาคม 2554
6 ธันวาคม 2554
19 ธันวาคม 2554
27 มกราคม 2555
9 กุมภาพันธ์ 2555
8 มีนาคม 2555
8 มีนาคม 2555
5 เมษายน 2555

สระบุรี
นครราชสีมา
ยโสธร
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ยโสธร
ขอนแก่น
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
สมุทรสงคราม
อยุธยา
นครราชสีมา
เชียงราย
เชียงราย
หนองคาย
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
นครราชสีมา
นครราชสีมา

บจก.อาหารสัตว์ไทย สระบุรี
สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ สูงเนิน
โรงสีกิจเจริญ ยโสธร
บจก.เอ็น ไอ ซี แป้งมันสาเร็จรูป
หจก. ดีดีนอร์ทอีสท์
บจก.โรงสีกิจเจริญยโสธร
บจก.ขอนแก่นไทยอะโกร คลีลอร์ แอนด์ซัพ
พลาย าพระเพลิง
สหกรณ์การเกษตรล
บจก.เซ็นทรัล อินเตอร์ฟู้ดส์
โรงสีเบญจวรรณ
สกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ จากัด
วิสาหกิจชุมชนผู้เลียงโคนมปากช่อง
หจก.Wholsome three International
บจก.เอเชียติก
บจก.นาวิต้า
บจก.ออร์แกนิคฟาร์ม
บจก.ไฮเทคไบโอ คก.1
บจก.ไฮเทคไบโอ คก.2
บจก.อิบอมเบย์
คณะบุคคลบ้านไร่ปวริศ
โรงนาตาลบุรีรัมย์ (Pakage)
บจก.แดรี่โฮม
โรงนาตาลบุรีรัมย์ (ดินและปุ๋ย)
โรงนาตาลบุรีรัมย์ (ดินและปุ๋ยครังที่2)
บจก.คลัสเตอร์ ต้นนาทุ่งกุลาออแกนิกส์
บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พานิชย์สูงเนิน
สหกรณ์โคนมคุ้มเจริญ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
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5 เมษายน 2555

นครราชสีมา

ไร่องุ่นลัดดาวัลย์

1

5.00

เอกสารประกอบที่ 11.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 11.4) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

ลาดับที่

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

ให้คาปรึกษาเรื่องแนวทางการวิจัยสารจับกลิ่น
ให้คาปรึกษเรื่องการพัฒนาการยืดอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่ม

2 พฤษภาคม 2554
3 พฤษภาคม 2554

60

ให้คาปรึกษาในการด้านการบริหารจัดการบัญชีและภาษี

10 พฤษภาคม 2554

61

ให้คาปรึกษาเรื่องการสร้างตราสินค้า และด้านการค้าปลีก

27 พฤษภาคม 2554

62

ให้คาปรึกษาด้านเครื่องจักรผลิตนามะรุม

30 พฤษภาคม 2554

63

ให้คาปรึกษาด้านการพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่

1 มิถุนายน 2554

64

9 มิถุนายน 2554

67

ให้คาปรึกษาเรื่องเครื่องจักรในการผลิต ต้นทุนในการสร้างโรงงาน เพื่อรักษา
คุณภาพเพิ่มปริมาณการผลิต
ให้คาปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจมันสาปะหลังส่งออก และด้านการยื่นจด
สิทธิบัตรและความลับทางการค้า
ลงพืนที่ให้คาปรึกษาเรื่องการพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรในการผลิตขึนรูป
สาหร่ายเม็ดบอล
ให้คาปรึกษาด้านการออกแบบโลโก้ และ Demo-Stand

11 กรกฎาคม 2554

68

ให้คาปรึกษาด้านการออกแบบโลโก้ และ Demo-Stand

26 กรกฎาคม 2554

69

ให้คาปรึกษาเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เห็ดหอม

9 กันยายน 2554

70

ให้คาปรึกษาด้านแนวทางการดาเนินธุรกิจ

23 กันยายน 2554

71

ให้คาปรึกษาเรื่องการเตรียมขยายกาลังการผลิตนาจิมลูกชิน

13 ตุลาคม 2554

72

ให้คาปรึกษาเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคล

19 ตุลาคม 2554

66

เอกสารประกอบที่ 11.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 11.4) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

จานวน
ผู้เข้าร่วม (ราย)

คะแนน
ความพึงพอใจ

อาคารวิชาการ 1
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
มทส.
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
มทส.
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
มทส.
โรงงานผลิตนามะรุม อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
มทส.
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
มทส.
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
มทส.
บริษัท ธนาภัทรฟู้ดส์ จากัด อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
มทส.
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
มทส.
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
มทส.
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
มทส.
โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรม
การเกษตร F10 มทส.

คุณไพรวัลย์ มาลัยลอย
คุณอมรเทพ ศุกมลพันธุ/์ คุณอภิญญา ศุกมล
พันธุ์
ผู้ประกอบการข้าวแตน Phutana

1
2

4.80
5.00

2

-

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจจานวน 4 โครงการ

8

5.00

ผู้ประกอบการโรงงานผลิตนามะรุม

2

-

ผู้ประกอบการข้าวแตน Phutana

1

-

คุณอมรเทพ ศุกมลพันธุ/์ คุณอภิญญา ศุกมล
พันธุ์
ผู้ประกอบการธุรกิจมันสาปะหลัง

2

5.00

3

-

ผู้ประกอบการ บริษัท ธนาภัทรฟู้ดส์ จากัด

2

5.00

บริษัท คิว เอ ที สมาร์ทเทค จากัด

2

5.00

บริษัท คิว เอ ที สมาร์ทเทค จากัด

2

5.00

สมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ

2

-

โคราชซอสอุตสาหกรรม

1

5.00

คุณอัฏฐพล ธยากรพิสิทธิ์ โคราชซอส
อุตสาหกรรม

1

4.75

สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
มทส.

นางสาวชาริณี คาสระแก้ว ผู้ประกอบการ
จาหน่ายอาหารสัตว์

1

4.85

สถานที่จัด

58
59

65

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)

วันที่ดาเนินการ

17 มิถุนายน 2554
30 มิถุนายน 2554

ลาดับที่
73

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

วันที่ดาเนินการ
3 พฤศจิกายน 2554

75

ให้คาปรึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบขวดและฉลากบรรจุภัณฑ์ของกาแฟสด
พร้อมดื่มชนิดเย็น
ให้คาปรึกษาเรื่องการปรับปรุงรสชาติ การเก็บรักษาผลผลิต ขันตอนการผลิต
และบรรจุภัณฑ์
วินิจฉัยกระบวนการผลิตเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

76

ให้คาปรึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นามะเม่า

14 ธันวาคม 2554

77

ให้คาปรึกษาด้านแนวทางการดาเนินธุรกิจ

15 ธันวาคม 2554

78

ให้คาปรึกษาการเข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

19 มกราคม 2555

79

ให้คาปรึกษาเรื่องการสร้างตราสินค้า และด้านการค้าปลีก

30 มกราคม 2555

80

ให้คาปรึกษาด้านการออกแบบโลโก้ และ packaging

1 กุมภาพันธ์ 2555

81

ให้คาปรึกษาเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการออกแบบหม้อต้ม

15 กุมภาพันธ์ 2555

82

ให้คาปรึกษาด้านแนวทางการดาเนินธุรกิจ

2 เมษายน 2555

83

10 เมษายน 2555

84

ลงพืนที่ให้คาปรึกษาเรื่องการพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรในการผลิตขึนรูป
สาหร่ายเม็ดบอล
ให้คาปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

85

ให้คาปรึกษาด้านแนวทางการดาเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 เมษายน 2555

74

7 ธันวาคม 2554
9 ธันวาคม 2554

18 เมษายน 2555

86-90 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน (การใช้ยิบซั่มปรับปรุงดิน/การเลียงสุกร/การจัดการ
ระบบนาหยดในพืช)

1 - 31 พฤษภาคม 2554

91-94 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน (ไก่เนือโคราช)

1 - 30 มิถุนายน 2554

เอกสารประกอบที่ 11.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 11.4) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
คุณอมรเทพ ศุกมลพันธุ/์ คุณอภิญญา ศุกมล
มทส.
พันธุ์ หจก.บ้านรวมมิตรกาแฟ
โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการธุรกิจนาผลไม้พร้อมดื่ม“นามะ
การเกษตร F10 มทส.
เม่า”
โรงงานผลิตนามะรุม อ.ปากช่อง
ผู้ประกอบการโรงงานผลิตนามะรุม
จ.นครราชสีมา
โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการธุรกิจนาผลไม้พร้อมดื่ม “นามะ
การเกษตร F10 มทส.
เม่า”
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
บริษัทมาสเตอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
มทส.
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
บริษัท Allzentech Co.,Ltd.
มทส.
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจจานวน 4 โครงการ
มทส.
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
ผู้ประกอบการนาหอมจากหญ้าแฝก ตราคีต
มทส.
ภัทร
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
คุณอัฏฐพล ธยากรพิสิทธิ์ (โคราชซอส
มทส.
อุตสาหกรรม)
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
ผู้ประกอบการผลิตคุ้กกี
มทส.
โรงงานผลิตสาหร่ายแก้ว อ.ปาก
บริษัท ธนาภัทรฟู้ดส์ จากัด
ช่อง
โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการโรงงานผลิตนามะรุม
การเกษตร F10 มทส.
สานักงานอุทยานวิทยาศาสร์
คุณวิเชียร โชติวัฒนา
มทส.
จ.นครราชสีมา (5 ครัง)
อ.ปักธงชัย, อ.บัวใหญ่
สถานที่จัด

จ.นครราชสีมา (4 ครัง)

อ.สีคิว

จานวน
ผู้เข้าร่วม (ราย)
2

คะแนน
ความพึงพอใจ

3

5.00

3

4.40

1

4.20

1

-

1

-

4

4.80

2

-

1

5.00

1

5.00

2

5.00

2

5.00

1

5.00

5

5.00

4

5.00

4.78

ลาดับที่

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

95-99 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน (การจัดทาบ่อแก๊สชีวภาพ/การปลูกพืชไม่ใช้ดิน)
100-104 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน (การจัดทาบ่อแก๊สชีวภาพ/การปลูกพืชไม่ใช้ดินผัก
และไม้ผล)

วันที่ดาเนินการ

สถานที่จัด

1 - 31 กรกฎาคม 2554

จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย์
(5 ครัง)
จ.นครราชสีมา (5 ครัง)

1 - 31 สิงหาคม 2554

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
อ.ปักธงชัย, อ.บัวใหญ่, อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์

จานวน
ผู้เข้าร่วม (ราย)
5

คะแนน
ความพึงพอใจ

อ.พิมาย, อ.ปักธงชัย

5

5.00

10

5.00

7

5.00

10

5.00

8

5.00

7

5.00

10

5.00

8

5.00

9

5.00

1
1

-

1
1

-

105-114 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส
1 - 30 กันยายน 2554
จ.นครราชสีมา (10 ครัง)
อ.พิมาย, อ.ปักธงชัย
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน (การปลูกทานตะวัน/การปลูกพริก/ปลูกแตงเทศ)
115-121 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส
1 - 31 ตุลาคม 2554
จ.นครราชสีมา (7 ครัง)
อ.ปักธงชัย, อ.สีคิว
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน (ไก่เนือโคราช/ปลูกพืชไม่ใช้ดิน-แตงเทศ)
122-131 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส
1 - 30 พฤศจิกายน 2554
จ.นครราชสีมา (10 ครัง)
อ.ปักธงชัย, อ.เสิงสาง
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน (แตงเทศ/การเลียงโคเนือพันธุ์โคราชวากิว/การใช้
ยิบซั่มในการปรับปรุงดิน/การปลูกผักเศรษฐกิจ)
132-139 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส
1 - 31 ธันวาคม 2554
จ.นครราชสีมา (8 ครัง)
อ.ปักธงชัย, อ.สีคิว, อ.ปากช่อง
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน (แตงเทศ/ไก่เนือโคราช/การใช้ยิบซั่มในการปรับปรุง
ดิน/การปลูกทานตะวัน)
140-146 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส
1 - 31 มกราคม 2555 จ.มหาสารคาม, จ.นครราชสีมา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม, อ.ปักธงชัย, อ.บัว
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน (ไก่เนือโคราช/โคเนือพันธุ์โคราชวากิว)
(7 ครัง)
ใหญ่
147-156 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส
1-29 กุมภาพันธ์ 2555 จ.มหาสารคาม, จ.นครราชสีมา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม, อ.ปักธงชัย, อ.สี
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน (ไก่เนือโคราช/การปลูกทานตะวัน/แตงเทศ/พืช
(10 ครัง)
คิว, อ.โนนสูง, อ.เมือง, อ.เสิงสาง
เศรษฐกิจ-หน่อไม้ฝรั่ง/โคเนือพันธุ์โคราชวากิว)
157-164 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส
1 - 31 มีนาคม 2555 จ.มหาสารคาม, จ.นครราชสีมา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม, อ.สีคิว, อ.ปัก
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน (ไก่เนือโคราช/การปลูกแตงเทศ)
(8 ครัง)
ธงชัย
165-173 ลงพืนที่ให้คาปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส
1 - 30 เมษายน 2555
จ.นครราชสีมา (9 ครัง)
อ.ปักธงชัย, อ.เมือง, อ.สีคิว, อ.บ้านเหลื่อม,
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน (แตงเทศ/ไก่เนือโคราช/การเลียงปลานิลแปลงเพศ/
อ.พิมาย
การทาปุ๋ยอินทรีย/์ การเพาะเห็ด)
ง. การพัฒนา / การปรับแปลง / การวิจัยต่อยอด จานวน 58 กิจกรรม/ โครงการ
1 การดาเนินโครงการ iTAP
1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 55
กรุงเทพ
บจก.ดี เอ รีเสิร์ชเซ็นเตอร์
2 การดาเนินโครงการ iTAP
16 มิ.ย. 54 - 16 มิ.ย. 55
สระบุรี
บจก.เอกรัฐ บริการ
3
4

การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
เอกสารประกอบที่ 11.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 11.4) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

16 มิ.ย. 54 - 16 มิ.ย. 55
16 มิ.ย. 54 - 16 มิ.ย. 55

กาแพงเพชร
สระบุรี

หจก.ทิปพิพัฒน์
หจก.เอกรัฐโปรดักส์

5.00

5
6
7
8
9

การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP

22 มิ.ย. 54 - 22 ต.ค. 54
1 ก.ค. 54 - 28 ก.พ. 55
1 ก.ค. 54 - 28 ก.พ. 55
1 ก.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54
15 ก.ค. 54 - 14 ก.ค. 55

นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
จันทบุรี
ร้อยเอ็ด

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
บจก.ธนาภัทรฟู้ดส์
บจก.เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์
บจก.เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์
บจก.พี ที จันทบุรี สตาร์ช
บจก.คลัสเตอร์ต้นนาทุ่งกุลาออร์แกนิกส์ (คก.2)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP

15 ก.ค. 54 - 14 ก.ค. 55
14 ก.ค. 54 - 13 ก.ค. 55
16 ก.ค. 54 - 15 ต.ค. 54
1 ส.ค. 54 - 1 ก.พ. 55
1 ส.ค. 54 - 1 ธ.ค. 54
1 ส.ค. 54 - 31 ก.ค. 55
1 ส.ค. 54 - 31 มี.ค. 55
15 ส.ค. 54 - 15 ธ.ค. 54
15 ส.ค. 54 - 15 เม.ย. 55
15 ส.ค. 54 - 15 เม.ย. 55
15 ส.ค. 54 - 15 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 1 ก.ย. 55
1 ก.ย. 54 - 1 ม.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 1 ม.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 1 มี.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 28 ก.พ. 55
1 ก.ย. 54 - 29 ก.พ. 55
1 ก.ย. 54 - 30 พ.ย. 54
1 ก.ย. 54 - 30 เม.ย. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ม.ค. 55

กรุงเทพ
กรุงเทพ
นครปฐม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
กรุงเทพ
ยโสธร
ชลบุรี
ชลบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
อุดรธานี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
สมุทรปราการ
นครราชสีมา

บจก.เค ที บอดี การาจ
บจก.เอ็ม พี เม็ก
บจก.อาพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง (คก.2)
บจก.เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์
หจก.โรงสีธัญรุ่งเรืองชัย
คณะบุคคลไรปวริศ
บจก.โนเบลเฟอร์นิเจอร์
บจก.ไทยสมาร์ทไลฟ์
บจก.ซิลเวอร์เลคไวน์เนอร์รี่
บจก.ซิลเวอร์เลคไวน์เนอร์รี่ (คก.3)
บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พานิชย์สูงเนิน
หจก.ดี ดี นอร์ทอีสท์
วิสาหกิจชุมชนผู้เลียงโคนมปากช่อง
สหกรณ์โคนม จ.ชัยภูมิ
บจก.ธนานนท์ คอร์นสตรัคชั่นโปรดักส์
บจก.Wholsome three International
บจก.ไบโอเวย์
บจก.เตียหงี่เฮียง คก.1
บจก.สันติภาพ(เชียงใหม่ 1988)
บจก.เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

30
31

การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP

1 ก.ย. 54 - 31 ม.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55

เชียงราย
นครราชสีมา

บจก.เวิลด์ โกรว์
บจก.โชคอนันท์ เกรทคูล

1
1

5.00
-

ลาดับที่

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

เอกสารประกอบที่ 11.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 11.4) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

วันที่ดาเนินการ

สถานที่จัด

จานวน
ผู้เข้าร่วม (ราย)
1
1
1
1
1

คะแนน
ความพึงพอใจ

5.00
5.00
5.00
5.00
-

ลาดับที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าร่วม (ราย)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คะแนน
ความพึงพอใจ

กรุงเทพฯ
นนทบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
นครราชสีมา
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ปราจีนบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
บจก.นู้ดเดิล รัชดา
บจก.ปั้นข้าว คก.1
บจก.ปั้นข้าว คก.2
บจก.อาหารสัตว์ไทยสระบุรี
บจก.แอดวานซ์ มีท โปรดักส์
บจก.แอดวานซ์ มีท โปรดักส์
บจก.สยามเฟิร์ทไรซ์
คณะบุคคลสวนในเวียง คก.1
คณะบุคคลสวนในเวียง คก.2
บจก.เอ็นคิวด์
บจก.เอ็ม พี เม็ก (คก.2)
โรงสีเบญจวรรณ คก.1
โรงสีเบญจวรรณ คก.2
บจก.ฮาวาย ไทย เฟอร์นิเจอร์ คก.1
บจก.โกลเด้นเมด คก.1
บจก.โกลเด้นเมด คก.2
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

4 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริษัท ไบโอเวย์ จากัด

5

-

30 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2

-

29 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2

-

19 - 20 ตุลาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณอมรเทพ ศุกมลพันธุ/์ คุณอภิญญา ศุกมล
พันธุ์ หจก.บ้านรวมมิตรกาแฟ
คุณอมรเทพ ศุกมลพันธุ/์ คุณอภิญญา ศุกมล
พันธุ์ หจก.บ้านรวมมิตรกาแฟ
คุณอัฏฐพล ธยากรพิสิทธิ์
โคราชซอสอุตสาหกรรม

1

-

19-ม.ค.-55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)

6

-

วันที่ดาเนินการ

สถานที่จัด

การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การดาเนินโครงการ iTAP
การวิจัยและพัฒนา “ซอฟต์แวร์ระบบภาพเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและวิจัย
ทางการแพทย์”
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง สูตรและกระบวนการผลิตสารละลายสาหรับ
ย่อยสลายยูเรียด้วยจุลินทรีย์
การทดลองเครื่องบรรจุกาแฟกระป๋อง

1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
15 ก.ย. 54 - 30 เม.ย. 55
1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55
1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55
1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55
1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55
1 ต.ค. 54 - 30 มี.ค. 55
1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค. 55
1 พ.ย. 54 - 29 ก.พ. 55
1 พ.ย. 54 - 30 เม.ย. 55
1 พ.ย. 54 - 31 ต.ค. 55
มี.ค. 2554 - ก.พ. 2555

การทดลองปรุงรสชาติกาแฟ และการบรรจุกาแฟลงขวด PET โดยใช้ line
การผลิตแบบภาคอุตสาหกรรม
การทดลองผลิตนาจิมลูกชิน โดยใช้หม้อต้มขนาด 500 ลิตร เพื่อทดลองผลิต
นาจิมลูกชินในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
ให้คาปรึกษาด้านโครงการวิจัยเรื่อง “การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการ
ช่วยผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะชุมชน”

เอกสารประกอบที่ 11.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 11.4) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
-

ลาดับที่
54
55
56
57
58

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม
ที่ปรึกษา "โครงการพลังงานทดแทนสาหรับ การใช้นามันแก๊สโซฮอล์ E85ฯ"
ระยะที่ 2
"โครงการผลักดันนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติ
รายพืนที่"
โครงการจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนา ครังที1่ 0
โครงการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลียแป้งมันสาปะหลังฯ
"โครงการพัฒนาการรวบรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (cluster) กลุ่ม
อุตสาหกรรมมันสาปะหลัง" ปีที่ 2

จานวน
ผู้เข้าร่วม (ราย)
1

คะแนน
ความพึงพอใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท)
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

31 พ.ค. 54 - 24 ก.พ. 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สวทน.

1

5.00

1 ก.ค. 54 - 27 ม.ค. 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สวทน.

1

5.00

1 มิ.ย. 54 - 30 มี.ค. 55
31 ม.ค. 55 - 31 มี.ค. 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

1
1

5.00
5.00

วันที่ดาเนินการ

สถานที่จัด

1 ต.ค 53 - 30 ธ.ค. 55

รวม
ความพึงพอใจ
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน

p

ความพึงพอใจ =

xn
i 1
p

n
i 1

xi

n

i i

= 4.44

หมายเหตุ ร้อยละของกิจกรรมที่มกี ารประเมินเทียบกับกิจกรรมทังหมด คือ 82.24

i

= ค่าเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i (คะแนนเต็ม 5)
= จานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i

เอกสารประกอบที่ 11.4.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 11.4) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

i = 1 ถึง p
p = จานวนโครงการ/กิจกรรมทังหมด

คะแนนเฉลี่ย 4.44
5 คะแนน

5.00

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1
รายการหลักฐาน : ในเล่มรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี (ฉบับนี้)
เอกสารประกอบ 12.1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการเทคโนธานี
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54)

เอกสารประกอบที่ 12.1.1

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)

ก. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
ประกอบด้วย 11 ผลผลิต / 29 ตัวชี้วัด / 29 กิจกรรม ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผลผลิต

จานวน
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2

ผลงานการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ระบบงานด้านการบริการวิชาการ
เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
การสนับสนุนการบริการวิชาการจากภายนอก
โครงการ อนุรักษ์พันธ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการ พัฒนานักซอฟต์แวร์
โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
โครงการ ศูนย์นันทนาการเพื่อการเรียนรู้
โครงการ อุทยานผีเสื้อ
โครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม
รวม

4
4
6
2
2
3
29

4
4
6
2
3
3
29

ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนเกือบทุกผลผลิต แต่มี 1 ตัวชี้วัด และ 2 กิจกรรม ที่ดาเนินงานไม่ตามเป้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลผลิต
หน่วย
นับ
2. ระบบงานด้านการบริการวิชาการ (1 ตัวชี้วัด)
1) ระดับผลการประเมินคุณภาพด้านการบริการ ระดับ
วิชาการ
8. โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน (2 กิจกรรม)
1) จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้
ครั้ง
5) จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
ครั้ง

แผน

ผล

สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน

5

4.27

-

3

2

3

2

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรหมด จึงทาให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว้ อย่างไรก็
ตาม ได้ทาตัวชี้วัดเกินเป้า ทั้ง 2 กิจกรรม
(งบประมาณจัดสรรกาหนดตามตัวชี้วัด)

เอกสารประกอบที่ 12.1.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 12.1) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ข. แผนงานปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ประกอบด้วย 15 ผลผลิต / 30 ตัวชี้วัด / 41 กิจกรรม ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผลผลิต

จานวน
ตัวชี้วัด กิจกรรม
2
2
1
1
1
1
3
3
1
2
1
1
1
1
2
4
2
3
2
5
3
4
4
3
3
4
3
4
1
3
30
41

ผลงานด้านการปรับแปลงฯ
ระบบงานด้านการปรับแปลงฯ
เครือข่ายความร่วมมือด้านการปรับแปลงฯ
การสนับสนุนการปรับแปลงฯ จากภายนอก
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ
การพัฒนาบุคลากร
โครงการ ให้บริการคาปรึกษาด้านเทคโนโลยี
โครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส.
โครงการ เพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
โครงการ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Science Park)
โครงการ พัฒนาเทคโนธานีเป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI)
โครงการ สานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (SUT-IPMO)
โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้
รวม

ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนเกือบทุกผลผลิต แต่มี 1 ตัวชี้วัด ที่ดาเนินงานไม่ตามเป้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลผลิต
หน่วย แผน ผล
นับ
2. ระบบงานด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (1 ตัวชี้วัด)
1) ระดับผลการประเมินคุณภาพด้านการปรับ
ระดับ
5
4.78
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน

เอกสารประกอบที่ 12.1.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 12.1) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ก. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : ( 11 ผลผลิต / 29 ตัวชี้วัด)
ลำดับ

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ แผนตลอดปี

ผลการดาเนิน
(ร้อยละ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลผลิต 1 : ผลงานการบริการวิชาการแก่ชุมชน
1
2

จานวนงานบริการวิชาการที่ดาเนินการและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติหรือกลุ่มจังหวัด
จานวนงานที่บริการวิชาการที่ดาเนินงานทั้งหมด

รายการ

25

62(248%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี

รายการ

25

62(248%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี

ระดับ

5

4.27(85.40%) <

ต่ากว่าแผน

เครือข่าย

30

51(170%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี

บาท
บาท

15 ลบ.
17 ลบ.

31,732,000(211.55%) >
35,353,100(207.96%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี
สูงกว่าแผนตลอดปี

ผลผลิต 2 : ระบบงานด้านการบริการวิชาการ
1

ระดับผลการประเมินคุณภาพด้านการบริการวิชาการ

ผลผลิต 3 : เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
1

จานวนเครือข่ายการริการวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอก

ผลผลิต 4 : การสนับสนุนการบริการวิชาการจากภายนอก
1
2

จานวนเงินสนับสนุนด้านการบริการวิชาการจากภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนด้านการบริการวิชาการทั้งหมด

ผลผลิต 5 : โครงการ อนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
2

จานวนผู้เข้าชมนิทรรศการของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
ความพึงพอใจ

คน

200

2,593(1,296%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี

ระดับ

4

4(100%) =

คน

1,100

1,126(102.36%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี

ระดับ

4

4.12(103%) >

สูงกว่าแผน

คน

600

1,225(204.17%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี

ระดับ

4

4.24(106%) >

รอผลประเมินไตรมาส 4

ผลผลิต 6 : โครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
2
3
4

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาโครงการบริการวิชาแก่
ชุมชน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาโครงการ
บริการวิชาแก่ชุมชน

ผลผลิต 7 : โครงการ พัฒนานักซอฟต์แวร์
1
2

คน
120
333(277.50%) >
สูงกว่าแผนตลอดปี
จานวนผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนานักซอฟต์แวร์
ระดับ
4
4.35(108.75%) >
สูงกว่าแผน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนานัก
ซอฟต์แวร์
3
คน
150
469(312.67%) >
สูงกว่าแผนตลอดปี
จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
4
ระดับ
4
4.40(110%) >
สูงกว่าแผน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาด้านเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์
หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์ : > หมายถึง สูงกว่าแผน, < หมายถึง ต่ากว่าแผน, = หมายถึง เป็นไปตามแผน, N/A หมายถึง ไม่ดาเนินการ
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ก. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : ( 11 ผลผลิต / 29 ตัวชี้วัด) ต่อ
ลาดับ

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผนตลอดปี

ผลการดาเนิน
(ร้อยละ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คน
ระดับ
คน

125
4
125

217(173.60%) >
4.50(112.50%) >
242(193.60%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี
สูงกว่าแผน
สูงกว่าแผนตลอดปี

ระดับ

4

4.19(104.75%) >

สูงกว่าแผน

คน
ระดับ

100
4

586(586%) >
4.16(104%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี
สูงกว่าแผน

คน

14,200

16,427(115.68%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี

ระดับ

4

4.27(106.75%) >

สูงกว่าแผน

คน
ระดับ

12,000
4

34,468(287.23%) >
4.53(113.25%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี
สูงกว่าแผน

คน
คน
ระดับ

70
60
4

166(237.14%) >
102(170%) >
4.23(105.75%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี
สูงกว่าแผนตลอดปี
สูงกว่าแผน

ผลผลิต 8 : โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
1
2
3
4
5
6

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้
จานวนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาของโครงการศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาของโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
จานวนผู้เข้าร่วมค่ายวิชาการ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมค่ายวิชาการ

ผลผลิต 9 : โครงการ ศูนย์นันทนาการเพื่อการเรียนรู้
1
2

จานวนผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของศูนย์
นันทนาการเพื่อการเรียนรู้
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์นันทนาการเพื่อ
การเรียนรู้

ผลผลิต 10 : โครงการ อุทยานผีเสื้อ
1
2

จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานผีเสื้อ
ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานผีเสื้อ

ผลผลิต 11 : โครงการ หน่วยบริการงานแปลและล่าม
1
2
3

จานวนผู้รับบริการงานแปลและล่าม
จานวนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อการแปลและล่าม
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาการแปลและ
ล่าม

ข. แผนงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ( 15 ผลผลิต / 30 ตัวชี้วัด)
ลาดับ

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผนตลอดปี

ผลการดาเนิน
(ร้อยละ)

โครงการ

9

9(100%) =

โครงการ

9

9(100%) =

ระดับ

5

4.78(95.60%) <

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลผลิต 1 : ผลงานด้านการปรับแปลง
1
2

จานวนงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทั้งหมด
จานวนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต 2 : ระบบงานด้านการปรับแปลงฯ
1

ระดับผลการประเมินคุณภาพด้านการปรังแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี

ต่ากว่าแผน

ผลผลติ 3 : เครือข่ายความร่วมมือด้านการปรับแปลงฯ
1

จานวนเครือข่ายการปรับแปลงฯ ทั้งภายในและนอก
หน่วยงาน
45
45(100%) =
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์ : > หมายถึง สูงกว่าแผน, < หมายถึง ต่ากว่าแผน, = หมายถึง เป็นไปตามแผน, N/A หมายถึง ไม่ดาเนินการ

เอกสารประกอบที่ 12.1.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 12.1) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ข. แผนงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ( 15 ผลผลิต / 30 ตัวชี้วัด) ต่อ
ลาดับ

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผนตลอดปี

ผลการดาเนิน
(ร้อยละ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
สูงกว่าแผนตลอดปี

สูงกว่าแผน

ผลผลิต 4 : การสนับสนุนการปรับแปลงฯ จากภายนอก
1

จานวนเงินสนับสนุนด้านการปรับแปลงฯ จากภายนอก

บาท

20 ลบ.

2

จานวนเงินสนับสนุนด้านการปรับแปลงฯ ทั้งหมด

บาท

24.60 ลบ.

3

จานวนรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา

บาท

160,000

32,900,000
(164.50%) >
38,341,200
(155.85%) >
1,067,500(667.18%) >

งาน:งาน

10:10

12:12 >

งาน

10

10(100%) =

คน:คน

70:70

74:76 >

สูงกว่าแผน

คน

400

664(166%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี

ระดับ

4

4.23(105.75%) >

สูงกว่าแผน

ครั้ง

38

95(250%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี

ระดับ

4

4.50(112.50%) >

สูงกว่าแผน

คน

750

1,102(146.93%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี

ระดับ

4

4.41(110.25%) >

สูงกว่าแผน

บริษัท

80

110(137.50%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี

คน
ระดับ

150
4

721(480.67%) >
4.48(112%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี
สูงกว่าแผน

สูงกว่าแผนตลอดปี
สูงกว่าแผนตลอดปี

ผลผลิต 5 : การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
1

จานวนงานที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานต่อจานวนทั้งหมด

ผลผลิต 6 : การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
1

จานวนงานที่บริการที่มีการปรับปรุงให้มีลักษณะการ
ให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ (ลดขั้นตอน/ระยะเวลา)

ผลผลิต 7 : การพัฒนาบุคลากร
1

จานวนบุคลากรของหน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนาต่อ
จานวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน

ผลผลิต 8 : โครงการให้บริการคาปรึกษาด้านเทคโนโลยี
1
2

จานวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการให้บริการโครงการ
บริการให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการให้คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยี

ผลผลิต 9 : โครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส.
1
2

จานวนการให้บริการในพื้นที่เพื่อการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีของโครงการ 32 อาเภอ 32 ด็อกเตอร์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการ 32 อาเภอ 32
ด็อกเตอร์

ผลผลิต 10 : โครงการเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
1
2

จานวนผู้รับประโยชน์จากโครงการเพิ่มผลผลิตมัน
สาปะหลัง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการเพิ่มผลผลิตมัน
สาปะหล้ง

ผลผลิต 11 : โครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
1
2
3

จานวนสถานประกอบการที่ได้รับการเข้าพบและวิเคราะห์
ปัญหาเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญและนักเทคโนโลยี
จานวนผู้รับประโยชน์จากโครงการ iTAP
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการ iTAP

ผลผลิต 12 : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (SUTSP)
1
2
3

จานวนโครงการที่เข้าร่วมบ่มเพาะ
โครงการ
10
20(200%) >
สูงกว่าแผนตลอดปี
จานวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่ออกสู่เชิงพาณิชย์
ผลงาน
3
5(166.67%) >
สูงกว่าแผนตลอดปี
จานวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการที่มีในอุทยาน
คน
400
595(148.75%) >
สูงกว่าแผนตลอดปี
วิทยาศาสตร์
4
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการอุทยาวิทยาศาสตร์
ระดับ
4
4(100%) =
หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์ : > หมายถึง สูงกว่าแผน, < หมายถึง ต่ากว่าแผน, = หมายถึง เป็นไปตามแผน, N/A หมายถึง ไม่ดาเนินการ

เอกสารประกอบที่ 12.1.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 12.1) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ข. แผนงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ( 15 ผลผลิต / 30 ตัวชี้วัด) ต่อ
ลาดับ

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผนตลอดปี

ผลการดาเนิน
(ร้อยละ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คน
โครงการ
ระดับ

300
10
4

700(233.33%) >
12(120%) >
4(100%) =

สูงกว่าแผนตลอดปี
สูงกว่าแผนตลอดปี

คน

200

3,941(1,970.50%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี

ผลงาน

10

61(610%) >

สูงกว่าแผนตลอดปี

ระดับ

4

4.33(108.25%) >

สูงกว่าแผน

3.71(92.75%) <

ต่ากว่าแผน

ผลผลิต 13 : โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUT-UBI)
1
2
3

จานวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการหน่วยบ่มเพาะฯ
จานวนโครงการในหน่วยบ่มเพาะ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการหน่วยบ่มเพาะ

ผลผลิต 14 : โครงการสานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (SUT-IPMO)
1
2
3

จานวนผู้ได้รับประโยชน์จาการบริการของสานักงาน
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
จานวนผลงานที่ยื่นจดแจ้งหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสานักงานจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลผลิต 15 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้
1

ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการพัฒนาระบบ
การบริการจัดการฯ

ระดับ

4

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์ : > หมายถึง สูงกว่าแผน, < หมายถึง ต่ากว่าแผน, = หมายถึง เป็นไปตามแผน, N/A หมายถึง ไม่ดาเนินการ

เอกสารประกอบที่ 12.1.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 12.1) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

171

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : (11 ผลผลิต / 29 กิจกรรม)
ลาดับ

ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วยนับ
ตลอดปี

แผน/เป้าหมาย(ผล)
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3

ไตรมาสที่4

ผลการดาเนินกิจกรรม
ไตรมาส 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลผลิต 1 : ผลงานการบริการวิชาการแก่ชุมชน
1

จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือกลุ่ม
จังหวัด

รายการ

25

5(10)

7(21)

5(21)

8(10)

62(248%) >

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

ครั้ง

1

-(-)

-(-)

-(-)

1(1)

1(100%) =

ดาเนินการตามแผน

ครั้ง

1

-(-)

-(-)

-(-)

1(1)

1(100%) =

ดาเนินการตามแผน

บาท

15 ลบ.

3 ลบ.

4 ลบ.

4 ลบ.

4 ลบ.

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

(7,397,890)

(10,299,917)

(7,852,893)

(7,932,728)

3.8 ลบ.

4.2 ลบ.

4.8 ลบ.

4.2 ลบ.

(7,834,890)

(11,495,018)

(8,939,317)

(8,321,583)

31,732,000
(211.55%) >
35,353,100
(207.96%) >

ผลผลิต 2 : ระบบงานด้านการบริการวิชาการ
1

การประเมินคุณภาพด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ผลผลิต 3 : เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
1

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ผลผลิต 4 : การสนับสนุนการบริการวิชาการจากภายนอก
1
2

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอก
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

บาท

17 ลบ.

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

ผลผลิต 5 : โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
2

การจัดแสดงนิทรรศการของโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ครั้ง
ครั้ง

4
1

1(1)
-(-)

1(1)
-(-)

1(2)
-(-)

1(4)
1(1)

8(200%) >
1(100%) =

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการตามแผน

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์ > หมายถึง สูงกว่าแผน, < หมายถึง ต่ากว่าแผน, = หมายถึง เป็นไปตามแผน, N/A หมายถึง ไม่ดาเนินการ

เอกสารประกอบที่ 12.1.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 12.1) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : (11 ผลผลิต / 29 กิจกรรม) ต่อ
ลาดับ

ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วยนับ
ตลอดปี

แผน/เป้าหมาย(ผล)
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไตรมาสที่4

ผลการดาเนินกิจกรรม
ไตรมาส 4

ผลผลิต 6 : โครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
2
3

การจัดอบรมของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
การสัมมนาวิชาการของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

16
1
4

4(4)
-(-)
1(N/A)

4(5)
-(-)
-(1)

4(7)
-(-)
2(2)

4(2)
1(1)
1(2)

19(118.75%) >
1(100%) =
4(100%) =

4

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าสัมมนา

ครั้ง

1

-(-)

-(-)

-(-)

1(1)

1(100%) =

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการตามแผน
ดาเนินการตามแผน
(ในไตรมาส 1 ไม่ได้ดาเนินการตามแผน
เนื่องจากเหตุการณ์น้าท่วมจังหวัด
นครราชสีมา แต่ได้ดาเนินการใน
ไตรมาส 2 แทน)
ดาเนินการตามแผน

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

4
1
2
1

1(1)
-(-)
-(2)
-(-)

1(4)
-(-)
1(N/A)
-(-)

1(1)
-(-)
-(2)
-(-)

1(N/A)
1(1)
1(1)
1(1)

6(150%) >
1(100%) =
5(250%) >
1(100%) =

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการตามแผน
ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการตามแผน

ผลผลิต 7 : โครงการ พัฒนานักซอฟต์แวร์
1
2
3
4

การจัดอบรมเพื่อพัฒนานักซอฟต์แวร์
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
การจัดสัมมนาด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าสัมมนา

ผลผลิต 8 : โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
1

จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้

ครั้ง

3

-(-)

1(N/A)

1(2)

1(N/A)

2(66.67%) <

2

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการ
เรียนรู้
จัดอบรม/สัมมนาของโครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ

ครั้ง

1

-(-)

-(-)

-(2)

1(N/A)

2(200%) >

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2
2
3

-(-)
1(N/A)
-(1)

1(2)
-(2)
1(1)

-(3)
1(3)
1(N/A)

1(N/A)
-(-)
1(-)

5(250%) >
5(250) >
2(66.67%) <

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

3
4
5

เอกสารประกอบที่ 12.1.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 12.1) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรหมด จึงทาให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว้ อย่างไรก็
ตาม ได้ทาตัวชี้วัดเกินเป้า (งบประมาณจัดสรร
กาหนดตามตัวชี้วัด)

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรหมด จึงทาให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ได้ทาตัวชี้วัดเกิน
เป้า (งบประมาณจัดสรรกาหนดตามตัวชี้วัด)
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1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม : (11 ผลผลิต / 29 กิจกรรม) ต่อ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ
ตลอดปี

6

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมค่ายวิชาการ

แผน/เป้าหมาย(ผล)
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3

ไตรมาสที่4

ผลการดาเนินกิจกรรม
ไตรมาส 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

ครั้ง

1

-(1)

-(1)

-(-)

1(N/A)

2(200%) >

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

ครั้ง

4

1(3)

1(3)

1(3)

1(3)

12(300%) >

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

ครั้ง

1

-(3)

-(3)

-(3)

1(3)

12(1,200%) >

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

40
1
10

10(25)
-(-)
2(14)

10(45)
-(-)
3(44)

10(10)
-(-)
2(7)

10(42)
1(1)
3(44)

122(305%) >
1(100%) =
109(1,090%) >

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการตามแผน
ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

ชิ้นงาน
ครั้ง

70
4

17(72)
1(N/A)

17(34)
1(1)

18(36)
1(1)

18(17)
1(3)

166(237.14%) >
5(125%) >

ครั้ง

1

-(-)

-(-)

-(-)

1(1)

1(100%) =

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ในไตรมาส 1 ไม่ดาเนินงานตามแผน
เนื่องจากจัดกิจกรรมนักแปลเยาวชนฯ
ดาเนินการตามแผน

ผลผลิต 9 : โครงการ ศูนย์นันทนาการเพื่อการเรียนรู้
1
2

การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของศูนย์นันทนาการ
เพื่อการเรียนรู้
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการคอมพิวเตอร์ฯ

ผลผลิต 10 : โครงการ อุทยานผีเสื้อ
1
2
3

การให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการแมลงและผีเสื้อ
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมโครงการอุทยานผีเสื้อ
การจัดกิจกรรมของโครงการอุทยานผีเสื้อ

ผลผลิต 11 : โครงการ หน่วยบริการงานแปลและล่าม
1
2

การให้บริการงานแปลและล่าม
จัดอบรมสัมมนาเพื่อการแปลและล่าม

3

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์ > หมายถึง สูงกว่าแผน, < หมายถึง ต่ากว่าแผน, = หมายถึง เป็นไปตามแผน, N/A หมายถึง ไม่ดาเนินการ

เอกสารประกอบที่ 12.1.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 12.1) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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2. แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและเทคโนโลยี : ( 15 ผลผลิต / 41 กิจกรรม)
ลาดับ

ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วยนับ
ตลอดปี

แผน/เป้าหมาย(ผล)
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3

ไตรมาสที่4

ผลการดาเนินกิจกรรม
ไตรมาส 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลผลิต 1 : ผลงานด้านการปรับแปลงฯ
1
2

การดาเนินงานด้านปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งหมด
การดาเนินงานด้านปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือกลุ่มจังหวัด

โครงการ
โครงการ

9
9

2(8)
2(8)

2(1)
2(1)

2(-)
2(-)

3(N/A-)
3(N/A)

9(100%)=
9(100%)=

ดาเนินการครบตามแผนตลอดปี
ดาเนินการครบตามแผนตลอดปี

ครั้ง

1

-(-)

-(-)

-(-)

1(1)

1(100%)=

ดาเนินการตามแผน

หน่วยงาน

45

40(45)

-(-)

-(-)

5(5)

45(100%) =

ดาเนินการครบตามแผนตลอดปี

บาท

20 ลบ.

5 ลบ.

6 ลบ.

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

(22,706,500)

(8,234,563)

7 ลบ.

6.3 ลบ.

(26,787,400)

(8,790,920)

32,900,000
(164.50%) >
38,341,200
(155.86%) >
1,067,500
(667.19%)>
12(100%) =
31(129.17%) >

ดาเนินการครบตามแผนตลอดปี
ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

ผลผลิต 2 : ระบบงานด้านการปรับแปลงฯ
1

การประเมินคุณภาพด้านการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี

ผลผลิต 3 : เครือข่ายความร่วมมือด้านการปรับแปลงฯ
1

การสร้างเครือข่ายด้านงานปรับแปลงฯ ทั้งภายในและนอก
มหาวิทยาลัย

ผลผลิต 4 : การสนับสนุนการปรับแปลงฯ จากภายนอก
1
2
3

การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
เพื่อดาเนินงานด้านการปรับแปลงฯ
การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภายในและภายนอก
เพื่อดาเนินงานด้านการปรับแปลงฯ
การสร้างรายได้จากทรัพย์สิน (เทคโนธานี)

บาท

24 ลบ.

4 ลบ.
5 ลบ.
(6,958,320) (5,675,677)
6 ลบ.
5.3 ลบ.
(7,436,920) (7,730,459)

บาท

160,000

-(-)

-(-)

(1,067,500)

160,000 (0)

ครั้ง
ครั้ง

12
24

3(3)
6(10)

3(3)
6(7)

3(3)
6(8)

3(3)
6(6)

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

ผลผลิต 5 : การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
1
2

การประชุมพนักงานเทคโนธานีประจาเดือน
การประชุมหัวหน้าฝ่าย/โครงการเทคโนธานี

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์ > หมายถึง สูงกว่าแผน, < หมายถึง ต่ากว่าแผน, = หมายถึง เป็นไปตามแผน, N/A หมายถึง ไม่ดาเนินการ

เอกสารประกอบที่ 12.1.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 12.1) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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2. แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและเทคโนโลยี : ( 15 ผลผลิต / 41 กิจกรรม) ต่อ
ลาดับ

ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วยนับ
ตลอดปี

แผน/เป้าหมาย(ผล)
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3

ไตรมาสที่4

ผลการดาเนินกิจกรรม
ไตรมาส 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลผลิต 6 : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ
1

การลดขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ของเทคโนธานี

งาน

10

-(3)

-(-)

7(-)

3(3)

10(100%) =

1. งานบริการพื้นที่ภายในสุรพัฒน์ 1
2. งานบริการพื้นที่ภายในอาคาร มทส.
3. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
4. ระบบฝึกอบรมออนไลน์
5. งานบริการเมืองจราจรจาลอง
6. งานบริการทางห้องปฏิบัติการ
7. งานบริการอุทยานผีเสื้อ
8. งานบริการงานแปลและล่าม
9. งานบริการให้คาปรึกษาแก่เกษตรกร
10. งานให้คาปรึกษาสาหรับ
ผู้ประกอบการ/อุตสาหกรรม

ครั้ง

1

-(-)

-(1)

1(-)

-(-)

1(100%) =

ดาเนินการก่อนแผน
วันที่ 4-6 กุภาพันธ์ 2554

ครั้ง
ครั้ง

12
12

3(3)
3(5)

3(4)
3(5)

3(3)
3(3)

3(3)
3(N/A)

13(108.33%)>
13(108.33%) >

ดาเนินการครบตามแผนตลอดปี
ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

ครั้ง
ครั้ง

12
1

3(5)
-(-)

3(3)
-(-)

3(4)
-(-)

3(4)
1(1)

16(133.33%) >
1(100%) =

ดาเนินการครบตามแผนตลอดปี
ดาเนินการตามแผน

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

32
6
1

8(26)
1(5)
-(-)

8(40)
2(3)
-(-)

8(19)
1(2)
-(-)

8(20)
2(1)
1(1)

105(328.13%) >
11(183.33%) >
1(100%) =

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการตามแผน

ผลผลิต 7 : การพัฒนาบุคลากร
1

การจัดฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานให้กับบุคลากร หรือผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับอุทยานวิทยาศาสตร์และการดาเนินงาน
แบบ One Stop Service

ผลผลิต 8 : โครงการให้บริการคาปรึกษาด้านเทคโนโลยี
1
2
3
4

การให้บริการคาปรึกษาทางวิชาการ/การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การบริการผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ และช่วยแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาต่อยอดหรือนาไปใช้ประโยชน์จริง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลผลิต 9 : โครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส.
1
2
3

การให้บริการในพื้นที่อาเภอหรือการลงพื้นที่ของอาสาสมัคร
การจัดกิจกรรมเพื่อให้บริการให้คาปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เอกสารประกอบที่ 12.1.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 12.1) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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2. แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและเทคโนโลยี : ( 15 ผลผลิต / 41 กิจกรรม) ต่อ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ
ตลอดปี

แผน/เป้าหมาย(ผล)
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3

ไตรมาสที่4

ผลการดาเนินกิจกรรม
ไตรมาส 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลผลิต 10 : โครงการเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
1
2

การให้บริการคาปรึกษาและแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
การบริการให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกษตรกร

ครั้ง
ครั้ง

140
5

30(40)
1(N/A)

30(113)
1(3)

40(67)
2(2)

40(60)
1(1)

280(200%) >
6(120%) >

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

3
4
5

การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
การจัดแสดงเพื่อเผยแพร่และนาเสนอผลงานทางวิชาการแก่ชุมชน
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2
2
1

-(-)
-(-)
-(-)

1(3)
1(3)
-(-)

-(1)
-(-)
-(-)

1(1)
1(1)
1(1)

5(250%) >
4(200%) >
1(100%) =

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการตามแผน
ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ในไตรมาส 1 ไม่ดาเนินงานตามแผน เนื่องจาก
สวทช. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ซึ่งมีการ
ปรับงบสนับสนุน ทาให้ต้องปรับแผนงานและ
งบประมาณอย่างเร่งด่วนจึงทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินงานตามแผนได้

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ใน
ไตรมาส 1 ไม่ดาเนินงานตามแผน เนื่องจาก
เป็นช่วงเก็บเกี่ยว
(จะปรับแผนใหม่ปี 2555 เพื่อให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลา)

ผลผลิต 11 : โครงการ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
1

การจัดอบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ประกอบการ

ครั้ง

2

1(N/A)

0(-)

1(1)

0(6)

7(350%) >

2
3

การให้บริการในการจัดกิจกรรมต่างๆ
การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นแก่สถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญ
และนักเทคโนโลยี
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ครั้ง
ครั้ง

10
80

2(1)
20(25)

3(7)
20(37)

3(5)
20(20)

2(9)
20(28)

22(220%) >
110(137.50%) >

ครั้ง

1

-(-)

-(-)

-(-)

1(1)

1(100%) =

ดาเนินการตามแผน

3
4
1

-(1)
1(1)
-(-)

1(1)
1(2)
-(-)

1(1)
1(3)
-(-)

1(N/A)
1(1)
1(1)

3(100%) =
7(175%) >
1(100%) =

ดาเนินการครบตามแผนตลอดปี
ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการตามแผน

4

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

ผลผลิต 12 : โครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Science Park)
1
2
3

การวิจัยและพัฒนา
การถ่ายทอดทักษะทางธุรกิจและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โครงการ
ครั้ง
ครั้ง

เอกสารประกอบที่ 12.1.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 12.1) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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2. แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและเทคโนโลยี : ( 15 ผลผลิต / 32 กิจกรรม) ต่อ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ
ตลอดปี

แผน/เป้าหมาย(ผล)
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3

ไตรมาสที่4

ผลการดาเนินกิจกรรม
ไตรมาส 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลผลิต 13 : โครงการ พัฒนาเทคโนธานีเป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI)
1
2
3
4

ครั้ง
ครั้ง

12
12

3(2)
3(14)

3(8)
3(15)

3(8)
3(3)

3(4)
3(15)

22(183.33%) >
50(416.67%) >

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

ครั้ง

4

1(2)

1(2)

1(1)

1(2)

7(175%) >

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี

ครั้ง

1

-(-)

-(-)

-(-)

1(1)

1(100%) =

ดาเนินการตามแผน

ผลงาน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

10
20
4
1

2(4)
5(13)
1(4)
-(-)

2(10)
5(37)
1(6)
-(-)

3(11)
5(14)
1(2)
-(-)

3(28)
5(18)
1(2)
1(1)

61(610%) >
86(430%) >
14(350%) >
1(100%) =

ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการสูงกว่าแผนตลอดปี
ดาเนินการตามแผน
ดาเนินการครบตามแผน
- IQA ครั้งที่ 1 เลื่อนไป ไตรมาส 2
- IQA ครั้งที่ 2 ช่วง ก.ย. 54
รับการตรวจ เพื่อรักษาระบบคุณภาพ
และขอใบรับรองใหม่ รวมทั้งการตรวจ
เพื่อปรับปรุงยกระดับเป็น ISO 2008
วันที่ 28 ก.ย. และ 7 ต.ค. 53
ดาเนินการตามแผน

การให้บริการคาปรึกษาสาหรับผู้เข้าร่วมบ่มเพาะฯ จากผู้เชี่ยวชาญ
การให้บริการคาปรึกษาสาหรับผู้เข้าร่วมบ่มเพาะฯ จากเจ้าหน้าที่
โครงการ
การจัดประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงานและความช่วยเหลือด้าน
เทคโนโลยี
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลผลิต 14 : โครงการ สานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (SUT-IPMO)
1
2
3
4

การบริการยื่นจดแจ้งหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
การให้บริการคาปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
การจัดอบรมประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลผลิต 15 : โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้
1

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ภายใน
(Internal Audit)

ครั้ง

2

-(-)

1(N/A)

-(1)

1(1)

2(100%) =

2

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
จากบริษัทให้การรับรอง (Renew-certificate, Surveillance Audi
Upgrade Version 2008)

ครั้ง

1

1(1)

-(-)

-(-)

-(-)

1(100%) =

3

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ครั้ง

1

-(-)

-(-)

-(-)

1(1)

1(100%) =

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์ > หมายถึง

สูงกว่าแผน,

< หมายถึง ต่ากว่าแผน,

เอกสารประกอบที่ 12.1.1 (ตัวบ่งชีท้ ี่ 12.1) รายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554

= หมายถึง เป็นไปตามแ
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ภาคผนวก 2
ตัวบ่งชี้ขั้นต่ําที่หน่วยงานควรมีในรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)

รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554
องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี

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



ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์


16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

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
















 





ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร

หมายเหตุ


ศสพ., สพค. ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดทาภาพรวมสถาบัน
และจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
สผ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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สกจ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบัน

แก่ งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย


สพค.,สกจ. ให้ข้อมูล
กาหนด
สนับสนุน
ในระดับสถาบัน
เป็นตัวบ่งชี้
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
แก่ งาน QA สสว.
เฉพาะ
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
สกจ.
ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น)
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome

ภาคผนวกที่ 2 : เอกสารประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา พ.ศ. 2554

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

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



ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน



ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
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 เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี







(

กาหนด
เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ
สอส. ,
สกน..
เท่านั้น)

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร

หมายเหตุ

ศบก.,ศบส., ศค.,
ศควท.,สกน.,
สอส., ศูนย์
ปฏิบัติการทาง
การแพทย์ฯ ให้ขอ้ มูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สพค. ให้ข้อมูลผล
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนแก่งาน QA
สสว.เพื่อจัดส่งให้
สานักวิชา





(ยกเว้น สวพ.,
สวพย.)







(ยกเว้น
สวพย.)






ศบก. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบัน
แก่ งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

180

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

ภาคผนวกที่ 2 : เอกสารประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา พ.ศ. 2554

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 บั ณฑิ ตปริ ญญาตรี ที่ ได้ งานท าหรื อประกอบ

อาชีพอิสระใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่
(ยกเว้น สวพ.,
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร

หมายเหตุ
สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สวพย.)


ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
(ยกเว้น สวพ.,
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึ กษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร

สวพย.)




สกจ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน
QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา,
สมาคม มทส., ศสพ.
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา


ฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน
QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome
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ภาคผนวกที่ 2 : เอกสารประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา พ.ศ. 2554

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

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี
























สบวพ.
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบัน
แก่ งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง



(
รายงาน
ข้อมูล
เฉพาะ
ฟาร์มฯ)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)



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




หมายเหตุ







ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร





(

เทคโนธานี ให้ขอ้ มูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

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

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในด้านต่าง ๆ

18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน

18.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
องค์ประกอบที่ 6 การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี







(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

หมายเหตุ

























(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร



(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

(



ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กาหนด
เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ
สกน.
เท่านั้น)

(
รายงาน
เฉพาะ
สกน.,
สอส.)

สกน., สอส. สโมสร
เทคโนโลยีสุรนารี
ให้ข้อมูลแก่งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหาร
ทุกระดับของสถาบัน

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร



















 







ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้



















 







ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการ
ตัดสินใจ
ก. การบริหารจัดการ



หมายเหตุ
ให้หน่วยงานเปลี่ยนคา
ว่า “สภามหาวิทยาลัย
เป็น “คณะกรรมการ
ประจ่าส่านักวิชา/
ศูนย์/สถาบัน/
หน่วยงาน”
ให้หน่วยงานเปลี่ยนคาว่า
“สถาบัน” เป็น “ส่านัก
วิชา/ศูนย์/สถาบัน/
หน่วยงาน”

สถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ให้ขอ้ มูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน
QA สสว. เพื่อจัด ส่งให้
หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง
ข. การเรียนการสอน




( ศบก./ ศบส./ ศนท.
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
รายงาน ให้ข้อมูลในระดับ
เฉพาะ สถาบันแก่ งาน QA
ฟาร์มฯ สสว. เพื่อจัดส่งให้
เท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค. การวิจัย


( สบวพ. ให้ขอ้ มูลใน
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
รายงาน ระดับสถาบันแก่ งาน
เฉพาะ QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ฟาร์มฯ ให้หน่วยงาน
เท่านั้น) ที่เกี่ยวข้อง
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี

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


ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง



(



(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

















ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร







กาหนด
เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ
สกบ.
เท่านั้น)



หมายเหตุ
สกบ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน
QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง



ฝ่ายบริหาร ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพือ่
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ




 

   



ฝ่ายบริหาร
รวมบริการ ประสานภารกิจ
ให้ข้อมูล ในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
------------------------------------------------เป็นการประเมินในระดับสถาบัน สานักวิชาไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้---------------------------------------- ฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย
ให้ข้อมูล ในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA
สสว.
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห าร

ฝ่ายวิชาการประสาน
สถาบัน
ขอข้อมูลผลการ
ประเมิน เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

(

ฝ่ายบริหาร, ฝ่าย
กาหนด
วางแผน, สกบ. ให้
เป็น
ข้อมูลในระดับ
ตัวบ่งชี้ที่
สถาบันแก่งาน QA
เฉพาะ
สสว. เพื่อจัดส่งให้
สกบ.
หน่วยงาน
เท่านั้น)
ที่เกี่ยวข้อง
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome
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(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ



การศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

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

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)

มีความรู้ เจตคติทดี่ ี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

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





















ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร

หมายเหตุ



(

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กาหนด
เป็น
ตัวบ่งชี้
ที่เฉพาะ
สกน.
เท่านั้น)

(4 ตัวบ่งชี้)


















 

























 

























 

























 







เทคโนธานี ให้
ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 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 เทคโน
ศูนย์
ศูนย์
สถานพัฒนา สนง.
MIS คณาจารย์
อธิการบดี
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ ธานี

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
(มหาวิทยาลัยก่าหนดให้องค์ประกอบที่ 12 เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักในองค์ประกอบดังกล่าว)


  

    

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

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร

หมายเหตุ



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

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยกาหนดให้หน่วยงานสนับสนุนต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ที่เน้นผลผลิตด้วย
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ภาคผนวก 3
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี

ภาคผนวก 3 คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี
รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์
รักษาการแทนผู้อานวยการเทคโนธานี
ประธานคณะทางาน
นางนพคุณ กสานติกุล
รองประธานคณะทางาน

น.ส.อรวรรณ จรุงจิตอภินันท์
คณะทางาน

นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
คณะทางาน

นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช
คณะทางาน

นางอนัญญา เทพบุตร
คณะทางาน

นางจิระวดี รัตนกร
คณะทางาน

นางณัฎชลิการ์ เสนะพันธุ์
คณะทางานและเลขานุการ

ภาคผนวก 3 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ภาคผนวก 3 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ภาคผนวก 4
- ภาพการตรวจประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554
- ภาพการตรวจประเมิน เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

ภาพการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับหน่วยงาน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555

ภาคผนวก 4 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ภาพการตรวจประเมิน
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับหน่วยงาน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555

ภาคผนวก 4 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ภาพการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับหน่วยงาน)
เมื่อวันพฤหัสบอีที่ 12 กรกฎาคม 2555

ภาคผนวก 4 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ภาพการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับสถาบัน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555

ภาคผนวก 4 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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ภาพการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับสถาบัน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555

ภาคผนวก 4 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
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