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 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 
2555 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานการวิเคราะห์ และประเมินผลงานของเทคโนธานี
ในรอบปีการศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2556) ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี 
และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพ่ือให้
เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเทคโนธานีจะน าผล
ประเมินไปใช้ก าหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามองค์ประกอบคุณภาพ       
ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2556 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
2556 (จากการแจ้งเวียนเอกสาร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 เทคโนธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานของเทคโนธานีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามปณิธาน และวิสัยทัศน์ของเทคโนธานีต่อไป 
 
 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ทองโสภา) 

ผู้อ านวยการเทคโนธานี 
ประธานคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี 
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บทสรุปผูบริหาร 

 เทคโนธานี มีบทบาทหนาที่ภารกิจหลักในการใหบริการวิชาการ การปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยีสูชุมชน ประสานความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่ใหเทคโนธานีเปนหนวยงานกลางในการเชื่อมโยงภารกิจในการบริการวิชาการ การปรับแปลง

ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสูสังคมของมหาวิทยาลัย  

ในปการศึกษา 2555  เทคโนธานีไดดําเนินการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หนวยงานเพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2555   

(พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2556)  เทคโนธานีไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีตัวบงชี้ของ สกอ. 

จํานวน 9 ตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้ มทส. จํานวน 5 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เทคโนธานี 1 ตัวบงชี้ รวมทั้งสิ้น 18    

ตัวบงชี้  ใน 7 องคประกอบ ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ดังน้ี 

ผลการประเมินคุณภาพภาพรวม 

1. ในภาพรวม ผลการดําเนินงานของหนวยงานอยูในระดับดีมาก คือได คะแนน 4.86 จากคะแนนเต็ม 5   

2. เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ทั้งหมด  18  ตัวบงชี้ พบวา 

2.1 ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก จํานวนทั้งสิ้น 16 ตัวบงช้ี ไดแก 

1) ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (5 คะแนน) 

2) ตัวบงชี้ 5.1 ระบบกลไกการบริการวิชาการแกสังคม (5 คะแนน) 

3) ตัวบงชี้ 5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (5 คะแนน) 

4) ตัวบงชี้ 5.3 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (5 คะแนน) 

5) ตัวบงชี้ 5.4 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาในสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน                  

  (5 คะแนน) 

6) ตัวบงชี้ 5.5 ผลการชี้ นํา ปองกัน หรือแกปญหาในสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก

สถาบัน (5 คะแนน) 

7) ตัวบงชี้ 7.1    ภาวะผูนําคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และผูบริหารทุกระดับของเทคโนธานี 

         (5 คะแนน) 

8) ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาเทคโนธานีสูหนวยงานเรียนรู (5 คะแนน) 

9) ตัวบงชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (5 คะแนน) 

10) ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (5 คะแนน) 

11) ตัวบงชี้ 8.1   ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ (5 คะแนน) 

12) ตัวบงชี้ 9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (5 คะแนน) 

13) ตัวบงชี้11.1  มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี                          

(5 คะแนน) 

14) ตัวบงชี้ 11.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา (5 คะแนน) 

15) ตัวบงชี้ 11.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูบริการงานปรับแปลง ถายทอดและ 

   พัฒนาเทคโนโลยี (5 คะแนน) 

16) ตัวบงชี้ 12.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน (5 คะแนน) 
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2.2  ผลการประเมินตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี จํานวนทั้งสิ้น 1 ตัวบงช้ี ไดแก  

1) ตัวบงชี้ 9.3  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพเปาหมาย    

ของมหาวิทยาลัย (4 คะแนน) 

2.3 ผลการประเมินตัวบงชี้ที่อยูในระดับพอใช จํานวนทั้งสิ้น 1 ตัวบงช้ี ไดแก 

1) ตัวบงชี้ 11.2  รอยละของอาจารยที่มีสวนรวมในการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา (3 คะแนน) 

ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ    

     เทคโนธานี ไดกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ไวชัดเจนอีกทั้งมีแผนกลยุทธ แผนการ

ดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และ

แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร 

   สรุปผลการประเมินตนเอง :  ไดคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก  

      บรรลุเปาหมาย 1 ตัวบงชี้ จาก 1 ตัวบงชี้ คิดเปน 100 % 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 

     เทคโนธานี ไดรับมอบหมายภารกิจหลักที่สําคัญจากมหาวิทยาลัย คือ งานบริการวิชาการแก

สังคม  สวนใหญเนนการใหบริการในรูปแบบการจัดอบรม สัมมนา และการจัดทําคาย มีการใชทรัพยากร 

วิทยากร ผูเชี่ยวชาญ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก

สังคม ตามเปาหมายของหนวยงานและมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ        

ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ มีการวางแผน  

ระบบการติดตามประเมินผล  

     สรุปผลการประเมินตนเอง : ไดคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก 

       บรรลุเปาหมาย 5 ตัวบงชี้ จาก 5 ตัวบงชี้ คิดเปน 100 % 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

      เทคโนธานี ใชระบบการบริหารที่มีคณะกรรมการบริหารหนวยงานมีสวนสําคัญในการ

กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบาย ซึ่งใชหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบไดในการบริหารจัดการภายใน

หนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีฝาย/โครงการ เปนตัวหลักในการดําเนินงาน 

และมุงเนนใหบุคลากรมีสวนรวมตอการพัฒนาหนวยงาน สงเสริมใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําระบบ

บริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร ชวยใหเกิดความมั่นใจตอระบบบริการยิ่งขึ้น ตลอดจน               

การพยายามนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการทํางานใหมีระบบมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ยังไดทํา

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

  สรุปผลการประเมินตนเอง :  ไดคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดีมาก 

      บรรลุเปาหมาย 5 ตัวบงชี้ จาก 5 ตัวบงชี้ คิดเปน 100 % 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

       เทคโนธานี มีรูปแบบการบริหารจัดการทางเงินและงบประมาณเปนของตนเองแตอยู

ภายใตกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณ มีการวิเคราะหคาใชจาย มีการ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ ไดสรางความ



  ง 

เชื่อมโยงกับการวางแผนงบประมาณตามภารกิจไดเปนอยางดี และมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน         

ที่เปนรูปธรรม 

  สรุปผลการประเมินตนเอง :   ไดคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดีมาก 

      บรรลุเปาหมาย 1 ตัวบงชี้ จาก 1 ตัวบงชี้ คิดเปน 100 % 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  เทคโนธานี ใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพโดยไดจัดระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เหมาะสมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองถือเปนสวนหน่ึง 

ในงานประจํา โดยมีการบริหารจัดการต้ังแตการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบและ

ประเมินผล  สงเสริมใหบุคลากรทุกฝาย/โครงการมีสวนรวมในการรับรู เขาใจในการทําประกันคุณภาพ

การศึกษา  นอกจากน้ียังไดนําระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เขามาใชในหนวยงานเพื่อสงเสริมสนับสนุน

ใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  ไดกําหนดเปนตัวบงชี้ของเทคโนธานี  ซึ่งจะพยายามดําเนินการ        

ใหครบตามเกณฑมาตรฐานในตัวบงชี้ที่ 9.2 

  สรุปผลการประเมินตนเอง :  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน ระดับดี 

      บรรลุเปาหมาย 1 ตัวบงชี้ จาก 2 ตัวบงชี้ คิดเปน 50 % 

องคประกอบท่ี 11  การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

   เทคโนธานี ไดรับมอบหมายภารกิจหลักที่สําคัญจากมหาวิทยาลัย คือ งานปรับแปลง 

ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี สวนใหญเนนการใหบริการในรูปแบบการใหคําปรึกษา งานศึกษาวิจัย        

ปรับแปลง ถายทอดเทคโนโลยี ผานรูปแบบตาง ๆ รวมถึงงานสรางความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรม ไดมีการดําเนินการตามรูปแบบประกันคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ มีการจัดทํา

แผนเชื่อมโยงบูรณาการงานปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ให เขากับภารกิจงานอ่ืน                  

ของมหาวิทยาลัย หรือประยุกตใหเขากับชุมชน เพื่อแกไขปญหาชุมชน การเชิญผูเชี่ยวชาญเขารวมวิจัยตอยอด

กับกลุมอุตสาหกรรม การบมเพาะธุรกิจ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 

  นอกจากน้ียังพบวามีการประเมินสัมฤทธิผล และนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง

เชื่อมโยงบูรณาการ ซึ่งจะสามารถสนองตอบความตองการของผูรับบริการไดเปนอยางดี เชน การเชื่อมโยง         

เขากับงานบริการวิชาการ การใหคําปรึกษาเชิงลึก การบริการวิเคราะหทดสอบ ตามการบริหารงานระบบ

คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

  สรุปผลการประเมินตนเอง :   ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน   ระดับดี 

      บรรลุเปาหมาย 3 ตัวบงชี้ จาก 4 ตัวบงชี้ คดิเป็น 75 % 

องคประกอบท่ี 12  การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 

   ตามที่เทคโนธานีไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555              

ในภารกิจหลัก 2 ประการ ไดแก งานบริการวิชาการ   และงานปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

บรรลุเปาหมาย คิดเปนรอยละ 94 โดยต้ังเปาหมายไวรอยละ 80   

  สรุปผลการประเมินตนเอง :  ไดคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก  

      บรรลุเปาหมาย 1 ตัวบงชี้ จาก 1 ตวับ่งชี ้คดิเป็น 100 % 
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บทน ำ 

1. ความเป็นมาของเทคโนธานี 
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เป็นต้นมา จนถึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) รัฐบาลได้เน้นความส าคัญต่อบทบาทของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการปรับ
บทบาทให้เอ้ืออ านวยต่อการสร้างความสัมพันธ์และร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐบาลในการ
พัฒนาวิทยาการร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีในการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่ผ่านมามีปัญหาหลักที่ส าคัญ 3 ประการ ที่ต้องการการ
ปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

1. การวิจัยและพัฒนา ขาดเป้าหมายและทิศทางการวิจัย ขาดความต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาไปสู่กระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยังมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาน้อย 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสียเปรียบในสัญญาการน าเข้าเทคโนโลยีขาดความสามารถในการ
ต่อรองและการคัดเลือกเทคโนโลยี เพราะขาดข้อมูลสารสนเทศ  ขาดความรู้ และไม่สามารถ
พ่ึงตนเองในการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับทรัพยากรของประเภทอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ 

3. การขาดก าลังคนที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการผลิตก าลังคนผิดประเภท 
ขาดประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติภาคสนาม ขาดความช านาญในการใช้
อุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และใช้ก าลังคนไม่
คุ้มค่า 

ตลอดจนควรมีการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเฉพาะ เช่น ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ 

จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้วางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้
เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ และแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง  โดยเตรียมการ
และวางแผนการจัดตั้งเทคโนธานี  (Technopolis) ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการตั้งมหาวิทยาลัย  
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม โดย
สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรม  ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด 

 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดเทคโนธานี (Technopolis) ซึ่ง
ประกอบด้วยอาคารจ านวน 9 หลัง พ้ืนที่รวม 45,000 ตารางเมตร บนพ้ืนที่ 600 ไร่ 

ส่วนที่ 1 
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 แผนการจัดตั้งเทคโนธานี เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในช่วงแรกก่อนที่จะ
พัฒนาให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ รัฐบาลได้ก าหนดที่จะใช้บริเวณเทคโนธานีเป็น
สถานที่จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี 2538 (world Tech’95 Thailand) ซึ่งเป็นการแสดง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับชาติ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็น             ทีรู่้จักอย่างกว้างขวาง 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 2/2539 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2539 มี
มติอนุมัติให้ยกเลิกศูนย์บริการวิชาการกับส่วนงานเทคโนธานีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้ งเป็นส่วนงานมี
ฐานะเทียบเท่าส านักวิชา ศูนย์ และสถาบันของมหาวิทยาลัย เรียกว่า  “เทคโนธานี” เพ่ือท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการด าเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการ           แก่สังคม และด้านการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียด               ตามข้อก าหนด มทส. ว่าด้วย
การจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2539 

ปี พ.ศ. 2542 ได้โอนย้ายโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจากฝ่ายวิชาการมาเป็นงานส่วน
หนึ่งของเทคโนธานี และปรับโครงสร้างจาก 5 ฝ่าย เป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริการวิชาการ 
และฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 เทคโนธานีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9002 : 1994  จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd.    เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2543    
 ปี พ.ศ. 2547 เทคโนธานีได้รับการรับรองการปรับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002: 1994 เป็น 
ISO 9001 : 2000 จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 จาก
บริษัท SGS (Thailand) จ ากัด    
 ปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารของเทคโนธานี เป็น 3 ฝ่าย 4 โครงการ คือฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการอุทยานผีเสื้อ โครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และโครงการศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน  โดยในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  เช่นเดิม  และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 เทคโนธานี ได้ปรับเพ่ิมอีก 2 
โครงการ คือโครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ และโครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม 
 ปลายปี พ.ศ. 2552 ได้เพ่ิมอีก 1 โครงการ คือ โครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ โดยมี
สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร F 1) 

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

 ต้นปี พ.ศ. 2554  ได้ปรับเพ่ิมอีก 2 โครงการ คือ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และโครงการ
เมืองจราจรจ าลอง 
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 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้อ านวยการเทคโนธานี และมีการแต่งตั้ง
รักษาการแทนรองผู้อ านวยการเทคโนธานี เพ่ิมอีก 1 ต าแหน่ง และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555   มีการทดลอง
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งแบ่งโครงสร้างเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 
(Sirindhorn Learning Park) กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park Group)  กลุ่มบริการวิชาการ 
(Academic Service Group) กลุ่มโครงการพิเศษ (Special Project Group) และกลุ่มสนับสนุนการบริหารงาน
กลาง (Central Administration Support Group)  โดยยกเลิกต าแหน่งหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเทคโน
ธานี เป็นการภายใน และก าหนดให้มีระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) เพ่ือท าหน้าที่
รับผิดชอบภาระงานด้านระบบคุณภาพ     5 ระบบ ประกอบด้วย ระบบบริหารคุณภาพ ISO ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ระบบการจัดการความรู้ ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบกิจกรรม 5ส  ทั้งนี้ ให้งาน
ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) อยู่ในความรับผิดชอบของผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR 
และสังกัด             อยู่ในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับผู้อ านวยการเทคโนธานี 

 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี จึงขอระงับการขอการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd.  ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2555 – วันที่ 
31 ธันวาคม 2555  และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2555  คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีเล็งเห็นความส าคัญการด ารงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน
ไว้  จึงได้มีมติให้เทคโนธานีด าเนินการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ต่อเนื่องไว้เหมือนเดิม  ดังนั้น เทคโน
ธานีจึงได้ด าเนินการเตรียมกลับเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 โดยแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร 
QMR เพ่ือท าให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการตามขั้นตอนในการกลับเข้าสู่ระบบคุณภาพและด ารงรักษาระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO ไว้อย่างต่อเนื่อง  โดยคาดว่าจะได้รับการตรวจประเมินจากบริษัท SGS (Thailand) 
Ltd.   ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556    

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการเทคโนธานีใหม่อีกครั้ ง 
และต่อจากนั้นได้มีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการเทคโนธานี  โดยผู้บริหารชุดใหม่ได้มีนโยบายปรับโครงสร้าง
บริหารงานเทคโนธานีใหม่  และยังคงในความส าคัญในการด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงเอกสารตามระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO ใหม่ให้สอดรับกับสภาพปัจจุบัน ท าให้ต้องเลื่อนการตรวจประเมินจากจากบริษัท SGS 
(Thailand) Ltd.  ออกไป และคาดว่าจะได้รับการรับรองระบบคุณภาพประมาณปลายปี พ.ศ. 2556 นี้ 

2. บทบาทหน้าที่ 
  เทคโนธานี เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการ 
การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินงานตาม
ภารกิจในการบริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ 

3. วิสัยทัศน์  
 นิคมวิจัยของภูมิภาค (Research Park for the Region) 



  4 

4. พันธกิจ 
4.1 พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.2 ให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  ชุมชนและ

ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต   
4.3 ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการพ่ึงพา

ตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น  
4.4 การพัฒนาเทคโนธานีให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ 

5. แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี   
  แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ประกอบด้วย กลยุทธ์ 6 ด้าน 
ได้แก่ พัฒนา ประโยชน์ร่วม จัดการความรู้ เกื้อกูล เข้มแข็ง เพียบพร้อม โดยมีเป้าประสงค์ตามประเด็นกลยุทธ์
ดังนี้ 

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

5.2 ประโยชน์ร่วม : มีเป้าประสงค์ดงันี้ 
1) สร้างประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน 

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

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

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

5.6 เพียบพร้อม : มีเป้าประสงค์ดังนี้ 
1) เทคโนธานีเป็นต้นแบบชุมชนวิจัยที่สมบูรณ์ 
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6. แผนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 6 ด้าน 
การที่เทคโนธานีจะเป็น “นิคมวิจัยของภูมิภาค” ตามวิสัยทัศน์ได้  เทคโนธานีต้องสามารถ        เป็น 

“อุทยานวิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ “พัฒนา” และ “ประโยชน์ร่วม”            เป็นตัว
ขับเคลื่อน) เป็น “คลังสมองของภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ “จัดการความรู้” เป็นตัวขับเคลื่อน) และเป็น “แหล่ง
เรียนรู้ของสังคม” (โดยใช้กลยุทธ์ “เกื้อกูล” เป็นตัวขับเคลื่อน) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 ประการนี้จะเป็นไปได้  เทคโน
ธานี ต้องมี “ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล” (โดยใช้กลยุทธ์ “เข้มแข็ง”  เป็นตัวขับเคลื่อน) นอกจากนี้
ผลสัมฤทธิ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถท าให้เทคโนธานี “เป็นชุมชนวิจัยที่น่าอยู่ น่าท างาน” (โดย
ใช้กลยุทธ์ “เพียบพร้อม” เป็นตัวขับเคลื่อน) 

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

8. โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี 
 เทคโนธานี ด าเนินงานภายใต้ก ากับของ “คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี” ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากส านักวิชา และศูนย์ต่างๆ ท าหน้าที่วางแผน และก าหนด
นโยบายในภาพรวม ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ก าหนด 
 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2555 (มีนาคม 2555 – มีนาคม 2556) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค  กรรมการบริหารเทคโนธานี

ผู้อ านวยการเทคโนธานี

รองผู้อ านวยการเทคโนธานี

กลุ มสนับสนนุการ
บริหารงานกลาง

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ป งบปร มา  พ.ศ. 2555

ร บบบริหารคุ ภาพ
(ผู้แทน  ายบริหาร  : QMR)

กลุ มโครงการพเิศ กลุ มอุทยาน
วิทยาศาส ร์

กลุ มบริการวิ าการ

อธิการบดี

กลุ มอุทยาน
การเรียนรู้สริินธร
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1) กลุ มอุทยานการเรียนรู้สิรินธร  (LP : Sirindhorn Learning Park) เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ด้วยการระดมทรัพยากรและสรรพก าลังที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างภูมิรู้  ภูมิธรรม และภูมิปัญญา    เพ่ือการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน  
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไป       ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเกษตร วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการสร้างจิตส านึกที่ดีในการใช้รถใช้
ถนนให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อ่ืน  ซึ่งแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วย 
โครงการ อพ.สธ.-มทส.  โครงการสวนพฤกษศาสตร์  สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  อาคารกาญจนาภิเษก 
พิพิธภัณฑ์เห็ดราและพืชผลหายากในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ  ห้องไทยศึกษานิทัศน์ 
โครงการอุทยานผีเสื้อ เมืองจราจรจ าลอง  และพิพิธภัณฑ์ World Tech’95   

2) กลุ มอุทยานวิทยาศาส ร์  (SP : Science Park Group)  รับผิดชอบในภารกิจ         การปรับ
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก สร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้ค าปรึกษา สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความ
มั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยีการ
ผลิต ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงน าผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์  ตลอดจนการ
ให้บริการสถานที่ ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้างการบริหารงานที่ท าหน้าที่ให้บริการตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ด้านต่างๆ ได้แก่ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม หน่วยประสานงานความ
ร่วมมืออุตสาหกรรม หน่วยบริการทางเทคนิคและโรงงานต้นแบบ  หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ      และ
ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา   

3) กลุ มบริการวิ าการ (AS : Academic Service Group) รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการ
วิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม          ในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย 
หน่วยอบรมสัมมนาและบริการวิชาการชุมชน  หน่วยบริการงานค่ายเยาวชน และหน่วยบริการงานแปลและ
ล่าม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการท าหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้าง         ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติใน
ภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคม           ของมหาวิทยาลัย (USR : University Social Responsibility) อีก
ด้วย  

4) กลุ มโครงการพิเศ  (PG : Special Project Group)  รับผิดชอบในภารกิจการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนให้เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นก าลังส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ ด าเนินการโดยโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  โดยการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การให้ค าปรึกษา การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่        และการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้ผู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตเฉพาะ ด้านมันส าปะหลัง และด้านการวิจัยเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็ง  มีการปรับแปลง
และถ่ายทอดผลงานวิจัย โดยเฉพาะด้าน            การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังสู่ชุมชน องค์กร
และสังคม ซึ่งด าเนินการโดยศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์   
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5) กลุ มสนับสนุนการบริหารงานกลาง (CA : Central Administration Support Group) ท าหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนงานภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายการบริหารงาน  แผนปฏิบัติการประจ าปี แผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับ และการด าเนินงานต้องสอดคล้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีงานในความรับผิดชอบ ได้แก่ งานอ านวยการ งานแผนงบประมาณ งานการเงินบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล  
และงานบริการอาคารสถานที ่

ระบบบริหารคุณภาพ (QMS : Quality Management System) ท าหน้าที่รับผิดชอบภาระงานด้าน
ระบบคุณภาพ 5 ระบบ ประกอบด้วย ระบบบริหารคุณภาพ ISO ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการ
จัดการความรู้ ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบกิจกรรม 5ส ภายใต้การด าเนินงานของผู้แทนฝ่าย 
(QMR : Quality Management Representative) สังกัดอยู่ในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับผู้อ านวยการเทค
โนธานี 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556  ได้มีมติ
เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556  และได้ทดลองบริหารงานตามโครงสร้าง
ดังกล่าวมาแล้วระยะหนึ่ง ดังนั้น จึงได้เสนอปรับโครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556  (ปรับปรุงครั้ง
ที่ 1) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ดัง
มีแผนภูมิ และรายละเอียดตามข้อความข้างล่างนี้ 
 
แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (เมษายน 2556 – ปัจจุบัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค  กรรมการบริหารเทคโนธานี

ผู้อ านวยการเทคโนธานี

รองผู้อ านวยการเทคโนธานี

ส านักงานบรกิารวิ าการ
แล โครงการพเิศ 

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556

ค  กรรมการร บบบริหารคุ ภาพมา ร าน ISO : QMRC

ผู้แทน  ายบริหาร  : QMR

ส านักงานอุทยาน
วิทยาศาส ร์แล นวั กรรม

ส านักงานการคลัง
แล งบปร มา 

ส านักงานอุทยาน
การเรียนรู้สริินธร

อธิการบดี

ส านักงานผู้อ านวยการ
เทคโนธานี

ผู้  วยผู้อ านวยการเทคโนธานี
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 ตามแผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO มีผู้อ านวยการเทค
โนธานีผู้บริหารสูงสุดและเป็นประธานคณะกรรมการ มีรองผู้อ านวยการเทคโนธานี เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร
ระบบบริหารคุณภาพ  ซึ่งได้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการเทคโนธานี 3 ต าแหน่ง  โดยเทคโนธานีได้แบ่งการ
บริหารงานตามโครงสร้างเป็น 5 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  ส านักงานการคลังและ
งบประมาณ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และส านักงาน
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ โดยมีลักษณะงานและขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส านักงานดังนี ้

1) ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (TDO : Technopolis Director Office)  
หลักการแล ลัก   งาน : เป็นส านักงานกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการแทนผู้บริหารด้านต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย และท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมเพ่ือประสานความร่วมมือของบุคลากรให้มี             ส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนท าหน้าที่ประสานงานอ านวยความสะดวก              การใช้สถานที่แก่
หน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยด าเนินการตามภารกิจ        ของหน่วยงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 4 งานหลัก ดังนี้ 

(1) นโยบายและแผน : ประกอบด้วย งานนโยบายและแผนงาน งานโครงสร้างและบุคลากร งานจัด
ประชุม 

(2) งานบริหารจัดการส านักงาน : ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานเลขานุการ          งาน
ทรัพยากรมนุษย์     

(3) งานบริหารจัดการสถานที่ : ประกอบด้วย งานบริหารพ้ืนที่สุรพัฒน์1 และงานบริหารพ้ืนที่
สุรพัฒน์2 

(4) งานบริหารระบบคุณภาพ : ประกอบด้วย ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ และกิจกรรม 5ส 

2) ส านักงานการคลังแล งบปร มา  (FBO : Financial  & Budget Office) 
หลักการแล ลัก   งาน : ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนงานภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายการ
บริหารงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับ และ             การด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิ จของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี หรือระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 4 งานหลัก ดังนี้ 

(1) งานบริหารงบประมาณ : ประกอบด้วย งานงบประมาณ 
(2) งานการเงินบัญชี : ประกอบด้วย งานการเงินรับ งานการเงินจ่าย งานตรวจจ่าย และงานบัญชี 
(3) งานพัสดุ : ประกอบด้วย งานจัดซื้อ งานจัดจ้าง และงานคลังพัสดุ 

3) ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร (SLP : Sirindhorn Learning Park Office) 
หลกัการแล ลัก   งาน : เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

ซึ่งสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร 
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วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่สร้างจิตส านึกที่ดี ในการใช้รถใช้ถนนให้มีความ

ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้ อ่ืน  โดยมีการระดมทรัพยากรและสรรพก าลังที่มีอยู่ ใน

มหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือว่าเป็น การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างภูมิรู้  ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาสังคม

ที่มีความสุขและยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติในภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR : 

University Social Responsibility)  

ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้ 

(1) หน่วยบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย และ
วางแผนการบริหารงานด้านต่างๆ ได้แก่  วางแผนการด าเนินงาน วางแผนการตลาดและวาง
แผนการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการวางแผนการปฏิบัติด้านอ่ืนๆ ที่
เกีย่วข้อง 

(2) หน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานการเข้าเยี่ยมชม
อุทยานการเรียนรู้ และวางแผนการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  

(3) หน่วยบริการอาคารการเรียนรู้ : เป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่รองรับการจัดกิจกรรมส าหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชม  ซึ่งมีอุทยาน/พิพิธภัณฑ์และอาคารการเรียนรู้ ดังนี้ 
1) อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส านึกในการรักธรรมชาติของเยาวชน ประชาชน ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ ทัศนคติที่ถูกต้องดีงามในการพัฒนาประเทศ และให้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
โดยมีการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงวงจรชีวิตจริงของแมลง ทางด้านชีววิทยา พฤติกรรม 
ความมีประโยชน์และโทษ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน  นอกจากนี้ยังปรับปรุงสถานที่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้เข้าเยี่ยมชม
ด้วย 

2) อาคารกาญจนาภิเษก : เป็นอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการบูรณการกิจกรรมด้านต่างๆ โดยภายในอาคาร
ประกอบด้วยส่วนของการจัดนิทรรศการถาวร 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1           จัดแสดง
แนวคิดในการทรงงาน หรือ “ห้องท างานของพ่อ”  โซนที่ 2 จัดแสดงพระราชกรณียกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการน้ า เช่น การสร้างเขื่อน     อ่างเก็บน้ า โซนที่ 3 จัด
แสดงแนวคิดในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ การใช้ชีวิต        อย่างพอเพียง  โซนที่ 4 เป็น
จุดส าคัญท่ีน าเสนอความยิ่งใหญ่ของน้ าพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโซนที่ 
5 ให้จุดที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการถ่ายรูปและ
เขียนค าถวายพระพรขึ้นฉายเป็นวอลล์เปเปอร์ที่ผนังด้านข้าง 

3) สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ : เป็นการท าเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีการผลิตพืชแบบอินทรีย์ ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือให้
เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเกษตรอินทรีย์ส าหรับเกษตรกร นักเรียน 
นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ส าหรับบ่มเพาะและท าการวิจัยด้านเกษตร
อินทรีย์ ของคณาจารย์และนักศึกษา เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัย ทั้งในระดับเชิง
ลึกและเชิงกว้าง   
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4) พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีไทยโบราณ

ไว้มากมายหลากหลายนับพันชิ้น บนพ้ืนที่จัดแสดงประมาณ 3,000 ตารางเมตร เช่น จรวด 
(บั่งไฟตะไล) กังหันลม ฟันเฟืองหลากหลายชนิด ดีตะบันไฟ นอกจากนี้มีเกวียนจากภาคต่างๆ 
อุปกรณ์ท านาแบบครบวงจร ระหัดวิดน้ าแบบต่างๆ เครื่องหีบอ้อย เครื่องจับสัตว์บก เครื่อง
ประมง อุปกรณ์ผลิตผ้าครบวงจร ทอเสื่อเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือช่าง ตะเกียงโบราณ 
อาวุธ หม้อไหโบราณ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด   

5) ห้องไทยศึกษานิทัศน์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมและจัดแสดง วัสดุทางวัฒนธรรมของอีสาน 
ที่ชาวบ้านอีสานยังคงผลิตและใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจ าวัน         โดยวัสดุทาง
วัฒนธรรมที่รวบรวมไว้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องจักรสานไม้ไผ่  ผ้าทอและเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องปั้นดินเผา และอ่ืนๆ เช่น ของเล่นพ้ืนบ้าน เอกสารทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการย่อยหมุนเวียนใน
เรื่องต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการว่าวไทย  นิทรรศการบุญบั้งไฟ นิทรรศการผ้าไทย นิทรรศการ
กับดับจักสาน และการจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ 

6) เมืองจราจรจ าลองแห่งที่ 3 : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จัดสร้างขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนที่ 7 ไร่ 
เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับกฎจราจร การใช้
รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย        ตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเน้นที่การฝึกปฏิบัติจริงบนเส้นทาง
จราจรจ าลอง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นฐานการการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่ มี
การจัดอบรมปฐมนิเทศเบื้องต้น การให้ความรู้เรื่องกฎจราจร การให้ความรู้ป้ายจราจรและ
เครื่องหมายจราจร  การให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจร  การให้ความรู้  การเลือกใช้รถ 
และให้ทดลองขับขี่จริง  และส่วนที่ 2 เป็นเมืองจราจรจ าลองส าหรับทดสอบขับขี ่

7) โครงการ อพ.สธ-มทส. และโครงการพฤกษศาสตร์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ก าเนิดขึ้นจากการ
สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้เพ่ิม
พ้ืนที่ภายในบริเวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นแหล่งศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพรรณไม้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่          ที่ยังคงสภาพป่าและก าลังฟื้นสภาพจากการ
เป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกท าลายมาก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเข้ามาใช้ประโยชน์ เดิม
ผืนป่าแห่งนี้เคยเป็นป่าเต็งรังมาก่อน และมีพรรณไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมากกว่า 400 
ชนิด จึงได้มีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และได้มีการจัดตั้ ง เป็นสวน
พฤกษศาสตร์ เพ่ือประเมินคุณค่าของทรัพยากรทางชีวภาพที่สามารถชี้บ่งได้ว่าพืชแต่ละชนิด
อยู่ในสภาพใด เช่น พืชหายาก พืชใกล้สูญพันธ์ พืชก าลังถูกคุกคาม พืชพบทั่วไป เป็นต้น   

8) พิพิธภัณฑ์เห็ดราและพืชผลหายากในประเทศไทย : เป็นแหล่งเรียนรู้จัดแสดงตัวอย่างเห็ดรา
และพืชผลหายากในประเทศไทย ในลักษณะของตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดองในน้ ายาเคมีและ
รูปภาพขยายหลายร้อยตัวอย่าง มีป้ายอธิบาย           ให้ความรู้ต่อผู้ชม กรณีมีการเข้าชม
เป็นหมู่คณะจะมีการสาธิตให้ชมเป็นพิเศษ 
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4) ส านักงานอุทยาวิทยาศาส ร์แล นวั กรรม (SIP : Science & Innovation Park Office) 
หลักการแล ลัก   งาน : ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการ
ส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก          สร้างเครือข่ายใน
ภูมิภาค การให้ค าปรึกษา สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มี          ความมั่นคงและยั่งยืน 
สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงน าผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์  ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้าง
การบริหารงานที่ท าหน้าที่ให้บริการตามภารกิจที่        เกี่ยวข้องด้านต่างๆ    
ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้ 

(1) หน่วยประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมตามนโยบายการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           ของประเทศ 
รวมถึงการประสานงานความร่วมมือหรือความต้องการระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัยหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ และให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน         ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้กับ
ผู้ประกอบการใหม่ โดยท าการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากในและต่างประเทศ โดยมี
รูปแบบการให้บริการหลายรูปแบบ เช่น บริการจัดคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี บริการเป็นที่ปรึกษา 
ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ โดย
ช่วยเหลือสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย               
ในการยกระดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการอย่างครบวงจรเพ่ือสร้างโอกาสให้เกิดการก่อตั้ง
บริษัทใหม่จนสามารถเติบโตพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง  

(2) หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยอาศัยจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
โดยร่วมมือกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี ได้แก่ 
การทดสอบทางกายภาพ การวิเคราะห์ทางเคมี วิเคราะห์น้ า วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา การ
วิเคราะห์โดยเครื่องมือชั้นสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย         เป็นนักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนองค์กรภาคอุตสาหกรรมและเอกชน  

(3) หน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญา : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ให้กับมหาวิทยาลัย อย่างเต็มรูปแบบภายใต้ระเบียบ ประกาศ          และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์   และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการให้บริการให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก 
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5) ส านักงานบริการวิ าการแล โครงการพิเศ  (ASP : Academic Service & Special           
Project Office) 

หลักการแล ลัก   งาน : รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย  เป็น
ศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการ
ท าหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม  
ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

(1) หน่วยบริการอบรมสัมมนา : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนส่งเสริมการจัด
ฝึกอบรม/สัมมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประสานความร่วมมือ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน      เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรเอกชนต่างๆ ทุกระดับให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืน  โดยประสานและ
จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเป็นทีมถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบบริหารคุณภาพ  ด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการจัด
อบรมเพ่ือยกระดับความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน และการจัดท าผลงานเพ่ือยกระดับวิทย
ฐานะให้กับบุคลากรทางการศึกษา และท าหน้าที่เป็นศูนย์ประมูลทางอิเล็กทรอนิกในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา 

(2) หน่วยประสานงานโครงการพิเศษ : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนส่งเสริม
การด าเนินโครงการพิเศษต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการพิเศษท่ีอยู่ใน                ความรับผิดชอบ 2 
โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ : เป็นโครงการที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและการจัด

กิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็น
หลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และท าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในการใช้สถานที่และคณาจารย์
มาร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งประสานความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็น
อาจารย์ผู้สอนในวิชาหลักๆ  

2) ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ : เป็นศูนย์กลางการท าวิจัย พัฒนา ทดสอบและถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังอย่างครบวงจร ตั้งแต่
การเพ่ิมผลผลิต การปลูก การจัดการ การเก็บเกี่ยว การแปรรูปมันส าปะหลังเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันส าปะหลัง 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง ท าให้เกษตรกรชาวไร่มีความรู้ มีทางเลือก มี
รายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนสนับสนุนให้ผลงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมัน
ส าปะหลังออกสู่           เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือ
พัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง  

(3) หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน : ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ประสบการณ์ทางวิชาการสู่ชุมชน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนมีการจัดอบรม
สัมมนาบริการวิชาการสู่ชุมชน  
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(4) หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ : ท าหน้าที่ให้บริการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมภายในเทคโนธานี ท าหน้าที่เก็บรวบรวมฐานข้อมูลต่างๆ      ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของเทคโนธานีไว้บริการหน่วยงานต่างๆ ภายในเทคโนธานี และหน่วยงาน
ภายนอก นอกจากนี้ยังท าหน้าที่หารายได้              โดยรับจ้างออกแบบสื่อและกราฟฟิกให้
หน่วยงานภายนอกด้วย 

9. บุคลากร 

ปีงบประมาณ 2555 เทคโนธานีมีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจ านวน 92 คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน
ต าแหน่งผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากรสายวิชาการต าแหน่งหัวหน้า
โครงการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานประจ า มทส. จ านวน 22 คน พนักงานประจ าเทคโนธานี 
จ านวน 49 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จ านวน 21 คน  รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   จ านวนบุคลากรเทคโนธานีตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)  

สถานภาพพนักงาน รวม 
วุฒิการศึก า 

 ่ ากว า
ปริญญา รี 

ปริญญา รี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พนักงานปร จ ามหาวิทยาลัย  22  - 9 5 8 
- พนักงานสายวิชาการ 7  - -  - 7 
- พนักงานสายปฏิบัติการฯ 15  - 9 5 1 

พนักงานปร จ าเทคโนธาน ี 49 5 39 5  - 
ลูกจ้าง ั่วคราวรายเดือน 19  1  18 -  - 
ลูกจ้าง ั่วคราวรายวัน 2 2 - -  - 
 

รวมท้ังสิ้น 
 

92 
 

8 
 

66 
 

10 
 

9 
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10. งบปร มา    
 งบดุล   วันที่  30 กันยายน 2555 

       แสดงถึงฐานะทางการเงิน โดยมีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินและส่วนของทุน 78.18 ล้านบาท 
 

หน วย : ล้านบาท 

สินทรัพย ์             78.18 หนี้สินแล ส วนของทุน 78.18 
 ประกอบด้วย  ประกอบด้วย 
  สินทรัพย์หมุนเวียน  27.59   หนี้สินหมุนเวียน  18.62 
  สินทรัพย์ถาวร  50.59   หนี้สินอื่น ๆ  40.01 
      ส่วนของทุน  19.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบรายได้ ค าใ ้จ าย ส าหรับป  สิ้นสุด   วันที่  30 กันยายน 2555 
ผลการด าเนินงานในรอบปี  มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 0.34 ล้านบาท ประกอบด้วย 
รายได้ทั้งสิ้น 72.77 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 72.43 ล้านบาท  
 

หน วย : ล้านบาท 
รายได้รวมทั้งสิ้น 72.77 ค าใ ้จ ายรวมทั้งสิ้น  72.43 
 ประกอบด้วย       ประกอบด้วย 
  รายได้เงินอุดหนุน     10.03    ค่าใช้จ่ายบุคลากร  20.46 
  รายได้เงินวิสาหกิจ  62.74   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 46.78 
      ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค     2.23 
      ค่าเสื่อมราคา      2.96 
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11.  ผลการด าเนินงานของหน วยงาน 
   เทคโนธานีได้ด าเนินงานตามภารกิจในด้านการบริการวิชาการและด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการด้านบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือเป็นส่วนสนับสนุนงานตาม
ภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้ 

(1) ด้านการบริการวิชาการ ได้ด าเนินการหลากหลายกิจกรรม เช่น การส ารวจความต้องการด้านการ
บริการวิชาการ การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น มีกิจกรรมความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการกับชุมชนและท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม เป็นต้น ท าให้มีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ิมขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการบริการ
วิชาการ         อยู่ในระดับ 4.41  

(2) ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้ด าเนินการหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ การ
ส ารวจความต้องการด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี    การน าองค์ความรู้ด้าน
การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีน าไปใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิม  การชี้น า
ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชน/สังคม เป็นต้น ท าให้มีจ านวน
เครือข่ายความร่วมมือด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ผู้ใช้บริการ          มีความพึงพอใจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
อยู่ในระดับ 4.55  

(3) ด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมอบให้ฝ่ายบริหาร โดยส่วน         สาร
บรรณและนิติการ ใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประสานภารกิจ กับทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมจ านวน 570 คน จ าแนกตามกลุ่มมิติ           ความพึงพอใจ และ
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งถามแนวคิดของการบริหารงานแบบ                  “รวมบริการ ปร สาน
ภารกิจ” ในด้านมิ ิความพึงพอใจ ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย  ได้คะแนนเฉลี่ย 3.69  ซึ่งเทคโน
ธานีได้คะแนนเฉลี่ย 3.45  โดยจ าแนกตามมิติความ       พึงพอใจ ดังนี้ 
1) ด้านผู้รับบริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.48 
2) ด้านกระบวนการภายใน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.34 
3) ด้านการเงิน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.31 
4) ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.41 

หลัก านทางอินเทอร์เน็  :  

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

 

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนนิการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)  
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

1 ข้อ 
ด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
ด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
ด าเนินการ  

6 หรือ 7 ข้อ 

ด าเนินการ  
8 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  :  8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน   โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564)  

 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายใน 
    หน่วยงาน 

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุก
ภารกิจของหน่วยงาน 

 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ  
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และ
คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
 

ส่วนที่ 2 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์/สถาบัน และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์/สถาบัน และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน          
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) : โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ 2555-2559) มีความสอดคล้องกับปณิธาน นโยบาย ตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และได้มีการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2555 ตามลักษณะงาน
ภารกิจและกลุ่มงานในโครงสร้างบริหารงานใหม่ทั้ง 5 กลุ่มงาน  มีการจัดประชุมหารือวิเคราะห์ 
ประมวลผลในระดับผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานร่วมกัน  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ระดับ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน   
(เอกสารอ้างอิง : แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (งบประมาณ 2555-2559)) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน  :  ได้รับการ
ถ่ายทอดท าความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ผลผลิต 
ตัวชี้วัด และก าหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้ด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ครบทุกภารกิจตาม
กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่ม ผ่านกระบวนการประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยส่วนแผนงานกับผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 (เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/  
เมนหูลัก /คอลัมน์สกู๊ป) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน :     
โดยการน าแผนกลยุทธ์ 3 พันธกิจที่ได้น ามาปรับประยุกต์ให้เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2555 เป็น 2 แผนงานหลัก คือ 1. แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และ 2. แผนงานบริการวิชาการ  โดยก าหนดกรอบแผนปฏิบัติการผ่านกระบวนการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555 ซึ่งได้รับการปรับปรุง
งบประมาณระหว่างปี 2555 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 และคณะกรรมการ

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 (เอกสารอ้างอิง : งบประมาณ
เทคโนธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้      
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  : ได้รับ
การก าหนดตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานทั้ง 2 แผนงานหลัก กล่าวคือ แผนงานปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  และแผนงานบริการวิชาการ ได้ก าหนด 6 เป้าหมาย 
ประกอบด้วย 1.การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการ  ที่สามารถ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของภูมิภาค 2. มีระบบบริหารจัดการและการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการได้รับการยอมรับ 3. มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการด้านปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีและบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ่น  4. มีการบูรณาการการปรับ
แปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการเข้ากับภารกิจอ่ืน  5. การให้บริการปรับ
แปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ได้รับการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานสากล  และ 6. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีและบริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และ
ท้องถิ่น โดยก าหนดความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่
ละแผนงานอย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิง : งานประจ า ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 หน้า 150-179) 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ : การด าเนินงานทั้ง 5 กลุ่มงาน
ตามงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้ 2 แผนงานหลักมีความสอดคล้องตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดตามข้อ 3 และ 4 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา : ได้รับการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 เป็นประจ าทุกไตรมาส ตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย โดยส่วนแผนงานที่ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต้องรายงานผลผ่าน
ระบบสารสนเทศ (เอกสารประกอบที่ 1.1.1)  

        คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของมหาวิทยาลัยโดยส่วนแผนงาน  ท าหน้าที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากส านักงบประมาณ หรือมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนงาน  ในกรณีที่ผลด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผนงานได้เสนอให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานเกี่ยวข้องพิจารณา ทั้งนี้ ให้
สอดคล้องตามมาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2556 (เอกสาร
ประกอบที ่1.1.2, 113 และ 1.1.4) 

        นอกจากนี้  ได้รับการรายงานผลด าเนินงานผ่านที่ประชุมพนักงานเทคโนธานีเป็นประจ า
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ทุกไตรมาส  (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมพนักงานเทคโนธานี ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 21 
พฤศจิกายน 2555) 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และคณะกรรมการ
ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  : มีการสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานของแผนกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลเพ่ือหาสาเหตุ 
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบท าให้ผลด าเนินงานไม่เป็นตามแผนงาน  ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโน
ธานีพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555) 

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน 
และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี : มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารเทคโนธานีไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 และมี
การรายงานผลความคืบหน้าให้ทราบในครั้งถัดไป กล่าวคือ การรายงานผลคืบหน้าการปรับ
แผนปฏิบัติการเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2556 ได้มีข้อสังเกต 1. ให้ทบทวนผลผลิต : 
เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ (ตัวชี้วัดที่ 1) จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกควรได้รับการตั้งแผนในปีงบประมาณ 2556-2559 ให้มีความท้าทาย
มากกว่านี้  2. นอกจากที่มี 2 งานภารกิจหลัก (บริการวิชาการและปรับแปลงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี) ขอให้ค านึงถึงงานพัฒนาความเข้มแข็งด้านบุคลากร ที่จะมุ่งสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้วน ามาใช้ประโยชน์กับหน่วยงานได้อย่างไร  และ 3. ให้มี
การทบทวนแผนปีงบประมาณ 2556 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของเทคโนธานี       
เพ่ือแสดงให้เห็นทิศทางของหน่วยงานจะท าอะไรในภายหน้า  
         ซึ่งได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี  ครั้งที่ 
4/2555 ตามระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระท่ี 1.5 เมื่อคราวการประชุมเมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2555 

 
การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

 
ด าเนินการครบทุกข้อ 

 

 
5 คะแนน 

 

 
8 ข้อ 

 

 
 
 

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 

เอกสารประกอบที่ 1.1.1 สรุปผลงานประจ า ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
   งานบริการวิชาการ และงานปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
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เอกสารประกอบที่ 1.1.2 บันทึกข้อความที่ ศธ 5602(7)/ว.73 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
เรื่อง ขอแจ้งมาตรการเร่งรัดติดตามใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556 
ของส านักงบประมาณ 

เอกสารประกอบที่ 1.1.3  ค าสั่ง มทส. ที่ 341/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้ 
   จ่ายเงินงบประมาณและผลด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
เอกสารประกอบที่ 1.1.4  ประกาศ มทส. เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เอกสารอ้างอิง : ณ เทคโนธานี 

- แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559) 
- งานประจ าตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
- งบประมาณรายจ่ายเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 
- รายงานการประชุมพนักงานเทคโนธานี  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี  

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต    :  

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

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู


 

  21 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบงชี้ที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1) 
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

 1 ข้อ 
ด าเนินการ 

 2  ข้อ 
ด าเนินการ 

 3 ข้อ 
ด าเนินการ 

 4 ข้อ 
ด าเนินการ 

 5 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  :  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 
 
 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการวิจัย  

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการสนับสนุนเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 

หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์  
ข้อ 2 และข้อ 3 

รายละเอยีดการด าเนินงาน :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด :         

มหาวิทยาลัยก าหนดให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการท าหน้าที่ประสานงานการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมภายใต้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้แก่ พ.ร.บ.การจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 (เอกสารอ้างอิง : พ.ร.บ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2533) ตลอดจนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนอกจากนี้ยังได้ก าหนดแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี และระยะ 1 ปี 
พร้อมทั้งก าหนดงบประมาณ ที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก  

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอน : โดยมี
การด าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์จากการจัดการ
เรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคม อาทิเช่น องค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการน ามาบูรณาการโดยจัดโครงการค่ายวิชาการให้แก่เด็กและ
เยาวชน  องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการน ามาบูรณาการโดยจัดโครงการบริการ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
วิชาการแก่สังคม เช่น หลักสูตรอบรมระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008, ISO14001:2004, 
และองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์น ามาบูรณาการโดยการจัดหลักสูตรอบรมการใช้งาน
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส เป็นต้น  

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการวิจัย : โดยมีการ
ด าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยน าผลงานวิจัยของคณาจารย์มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่
สังคม อาทิเช่น  
1) ผลงานวิจัยระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ซึ่งเป็นงานวิจัยของ ผศ.สมพันธุ์ ชาญศิลป์ 

มีการน ามาจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ให้แก่ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (เอกสารประกอบที่ 5.1.2) 

2) ผลงานวิจัยการเลี้ยงไก่เนื้อแบบครบวงจรของสถาบันเกษตร  ซึ่งเป็นงานวิจัยของ ผศ .ดร.    
วิทธวัช โมฬี และคณะ  โดยให้การสนับสนุนลูกไก่/พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ไก่ ในโครงการเลี้ยงไก่เนื้อ
โคราช และให้การสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และน าไปปรับใช้ในการเลี้ยงไก่ในฟาร์มแก่
เกษตรกรกลุ่มท านาซับตะเคียน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และกลุ่มเกษตรกร อ.ปักธงชัย         
จ.นครราชสีมา (เอกสารประกอบที่ 5.1.3) 

3) ผลงานวิจัยการเลี้ยงโคพันธุ์โคราชวากิว ซึ่งเป็นผลงานของ รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย และคณะ
โดยการจัดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางการเลี้ยงโคขุน กับการก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน” ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว 
(เอกสารประกอบที่ 5.1.4) 

4) ผลงานวิจัยการผสมอาหารข้นและการท าอาหารหมักส าหรับแพะ ของ ผศ.ดร.ปราโมทย์    
แพงค า โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการผสมอาหารข้นและการท าอาหารหมักส าหรับ
แพะ” ให้แก่แกษตรกรในพ้ืนที่ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา (เอกสารประกอบที่ 5.1.5) 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย  : โดยมีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการจัดท าสรุปการประเมินผล
การอบรมหลังจากการจัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการแต่ละครั้ง (เอกสารประกอบที่ 5.1.2) 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย : โดยมีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการ  
บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการน าข้อมูลไป
วิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 

เอกสารประกอบที่ 5.1.1 โครงการ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการสอบ 
   ออนไลน์เคลื่อนที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” (FM:TN2-1-02) 
เอกสารประกอบที่ 5.1.2 หนังสือขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงไก่เนื้อโคราช” 
เอกสารประกอบที่ 5.1.3 โครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางการเลี้ยงโคขุนกับการก้าวสู่ 

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน” 
เอกสารประกอบที่ 5.1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการผสมอาหารข้นและการท าอาหาร 

หมักส าหรับแพะ” 

เอกสารอ้างอิง : ณ เทคโนธานี 
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต   :  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
(สกอ. 5.2) 

    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

 1 ข้อ 
ด าเนินการ 

 2  ข้อ 
ด าเนินการ 

 3 ข้อ 
ด าเนินการ 

 4 ข้อ 
ด าเนินการ 

 5 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 

 
 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 
 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม 

 
 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ 

 
 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :   

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ 

เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน : โดยฝ่ายบริการวิชาการได้ส ารวจความต้องการด้านบริการวชิาการโดยท าแบบสอบถาม 
เพ่ือส ารวจชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ครู อาจารย์ในโรงเรียนต่างๆที่สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
สมาชิกหอการค้าจังหวัด และกลุ่มเกษตรกร และมีการลงพ้ืนที่ในชุมชนเพื่อส ารวจ รับฟังความ
คิดเห็นความต้องการด้านบริการวิชาการของชุมชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.นครราชสีมา  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อ.ปักธงชัย          
จ.นครราชสีมา (เอกสารประกอบที่ 5.2.1) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ :  โดยให้ความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน), องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา, หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น เพ่ือเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนและสังคม 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม : โดยได้มีการ
ประเมินประโยชน์ และรับฟังความคิดเห็นผลกระทบของการให้บริการวิชาการ   ซึ่งโครงการที่
มีการด าเนินการดังกล่าว ได้แก่  โครงการบริกา รวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ              
ไดด้ าเนินการติดตามและประเมินผลกระทบจากผู้รับบริการ เช่น การใช้งานระบบสอบออนไลน์
ในโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ าฉ่าสามัคคี อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โรงเรียนวัดสระจรเข้ อ.โนน
ไทย จ.นครราชสีมา โครงการ 32 อ าเภอ 32 ด็อกเตอร์  ได้มีการลงพ้ืนที่ชุมชนติดตามผล
โครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการในปี 2555 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ : โดยน าผลประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ตามกระบวนการ PDCA เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน 
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน : โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
ความรู้ การให้บริการวิชาการ โครงการ 32 อ าเภอ 32 ด็อกเตอร์ แก่หน่วยงานภายในและ
จัดท าเป็นเอกสารความรู้เผยแพร่สู่สาธารณชน (เอกสารอ้างอิง : สรุปการจัดกิจกรรม : การ
จัดการความรู้เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ 2555 หน้า 12-
21 และ หน้า 33-35)  

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 5.2.1 แบบส ารวจความต้องการฝึกอบรม 

เอกสารอ้างอิง : ณ เทคโนธานี 
- สรุปการจัดกิจกรรม : การจัดการความรู้ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี

งบประมาณ 2555 
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์ 
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/  เมนูหลัก / งานประกันคณุภาพการศึกษา 

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู


 

  26 

ตัวบงชี้ที่ 5.3  : การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
ภายนอก (สมศ. 9) 

    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

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

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

เกณฑมาตรฐาน  : 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/

องค์กร 
 
 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

3. ชุมชน/องค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

4. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

 
 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข้มแข็ง 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :   

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร :  โดยมีการ

จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร ทั้งในด้านบริการวิชาการ และการปรับ
แปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร ตามขนาดของกิจกรรม หรือ
ความต้องการของชุมชน/องค์กรที่มีความแตกต่างกัน  มีการด าเนินการโดยฝ่าย/โครงการต่างๆ 
เช่น ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ iTAP โครงการ SUTSP 
โครงการ SUTBI โครงการ SUT-IPMO โครงการเมืองจราจรจ าลอง ฯลฯ  
ทั้งนี้ ขอน าเสนอโครงการ iTAP เป็นโครงการตัวอย่างที่ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
(เอกสารประกอบที ่5.3.1) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 : ทุกกิจกรรมมีการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยได้ด าเนินการครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ ซึ่งบางกิจกรรมด าเนินการ
ต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และบางกิจกรรมเริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 2554 แต่ได้
ด าเนินการในแต่ละกิจกรรมครบถ้วนทุกกิจกรรม อาทิเช่น การด าเนินกิจกรรมเพ่ือบ่มเพาะ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ผู้ประกอบการของโครงการ SUTSP โครงการ SUTBI การด าเนินกิจกรรมเพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมของโครงการ iTAP  และการร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น/ชุมชนผ่านโครงการต่างๆ 
ของฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3. ชุมชน/องค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการ
ด าเนินการร่วมกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน มีการประสานงานเพ่ือร่วมวางแผน แก้ไข
ปัญหา และด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การด าเนินกิจกรรมของโครงการ iTAP 
โครงการ 32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์ เป็นต้น  

 

4. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร โดยมีการด าเนินการร่วมกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน
เพ่ือบริการวิชาการ  ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการน าองค์ความรู้ไปเสริมในส่วน         
ที่ชุมชน/องค์กรต้องการ และ/หรือ เพ่ือร่วมพัฒนาศักยภาพของชุมชน/องค์กร โดยยังคง          
อัตตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กรที่ได้ด าเนินการมาก่อน เนื่องจากการด าเนินการ
ร่วมกันนั้นเป็นเรื่องที่ชุมชน/องค์กรคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคต เช่น  

 การที่ผู้เชี่ยวชาญน าเทคโนโลยีด้านการเกษตรไปให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนของฝ่ายปรับแปลง
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/รูปแบบการด าเนินธุรกิจโดยการเข้ารับการบ่มเพาะจากโครงการ
SUTSP โครงการ SUTBI และ โครงการ SUT-IPMO 

 การร่วมวิจัยพัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมของภาคธุรกิจ /วิสาหกิจ/สหกรณ์ของ
โครงการ iTAP    

 การให้บริการอบรมวิชาชีพที่เหมาะสมกับองค์กรของฝ่ายบริการวิชาการ 
 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง : 
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง เช่น 

 การที่ผู้เชี่ยวชาญน าเทคโนโลยีด้านการเกษตรไปให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนของฝ่ายปรับแปลง
และถ่ายทอดเทคโนโลยี น าไปสู่การลดค่าใช้จ่าย  การเพ่ิมผลผลิต  ลดระยะเวลา และยัง
สามารถให้ชุมชนน าผลผลิต หรือปรับแปลงสิ่งที่อยู่ในชุมชนมาให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/รูปแบบการด าเนินธุรกิจโดยการเข้ารับการบ่มเพาะจากโครงการ
SUTSP โครงการ SUTBI  

 โครงการ SUT-IPMO เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
หรือ การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการป้องกันการละเมิดได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
จะมีมูลค่าในอนาคต 

 การร่วมวิจัยพัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมของภาคธุรกิจ /วิสาหกิจ/สหกรณ์ของ
โครงการ iTAP เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ภาคธุรกิจ หรือเป็นการช่วยพัฒนาระบบการ
ผลิต  

 การให้บริการอบรมวิชาชีพที่เหมาะสมกับองค์กรของฝ่ายบริการวิชาการ  
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด าเนินการครบทุกข้อ 
 

5 คะแนน 
 

5 ข้อ  

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 5.3.1  โครงการสนับสนุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ 
   อุตสาหกรรมไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (iTAP)  

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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ตัวบงชี้ที่ 5.4  : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1   
ภายในหน่วยงาน (สมศ. 18.1) 

    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 
 

 

ประเด็นที่ 1 : ด้านนโยบายรัฐบาล 

ชื่อโครงการ :   โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
          โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

เกณฑมาตรฐาน  : 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 

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

รายละเอียดการด าเนินงาน :   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะเป็นองค์การหลักด้านการพัฒนาก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการศึกษา ที่เอื้อต่อการสร้างและ      บ่มเพาะ
นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้ที่มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง และเป็นก าลังส าคัญในการเพิ่ม
ผลิตภาพ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยน าร่อง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
ที่ 5.4.1)  ในการจัดท าหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ         ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นใน
โรงเรียนเครือข่าย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์       เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดยในปีการศึกษา 2553 ได้เพิ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานีเข้ามาร่วมในโครงการฯ ต่อมาในปีการศึกษา 2554 ได้เพิ่มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
ก าแพงแสน –โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น – โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้นเป็น 7 แห่งทั่วประเทศในปีการศึกษา 2554  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  : 
    (P : Plan การวางแผน) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ, วิชาการ และหลักสูตร, 
คณะท างาน โดยมีอธิการบดีเป็นประธานโครงการฯ ผู้อ านวยการเทคโนธานีเป็นรองประธาน
โครงการฯ โดยมอบให้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี เป็นผู้ด าเนินโครงการฯ             
โดยคณะกรรมการและคณะท างานแต่ละชุด มีหน้าที่ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ด าเนินการบริหาร วางแผนนโยบาย ก าหนดโครงสร้างบริหาร 
วางระบบบริหารงานบุคคล วิชาการ ติดตามการประเมินผลการด าเนินการ เพ่ือรายงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. คณะกรรมการวิชาการและหลักสูตร  มีหน้าที่จัดท าหลักสูตร คู่มือหลักสูตร เนื้อหาสาระ
วิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและการประเมินผล 

3. คณะท างาน  มีหน้าที่ ในการวางแผนการเรียนการสอน การด าเนินงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยและโรงเรียน ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร วางระเบียบปฏิบัติ
ต่าง ๆ ของนักเรียน แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน ความประพฤตินักเรียน สรุปและ
น าเสนอปัญหาข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป  

โดยมีหัวหน้าโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติการ และงบประมาณโครงการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจ าปี และแผนการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา เสนอขอความ
เห็นชอบตามข้ันตอน (เอกสารประกอบที่ 5.4.2) 
   (D : Do การปฏิบัติ) มีการด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการ ได้แก่ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ     
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนและตามตารางเรียนตารางสอนประจ าภาคเรียน  
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปฏิทินกิจกรรมประจ าปีที่วางแผนไว้ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และแข่งขันทางด้านวิชาการกับสถาบัน

ต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
5. ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและวิทยากร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยข้อง 

    (C : Check การตรวจสอบ)  มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ เช่น       
1. จัดท าแบบประเมินการสอนของอาจารย์ แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผล

การประเมิน 
2. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเสนอในวาระการ

ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
3. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของโครงการฯ อาทิ แผนปฏิบัติการงบประมาณกิจกรรม

พัฒนาผู้ เรียน แผนการจัดการเรียนการสอน และก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือรายงานให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทราบ 

  (A : Action การด าเนินการให้เหมาะสม) มีการน าผลประเมินทุกด้านของโครงการ เช่น การ
จัดการเรียนการสอน หอพัก การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตาม
ความเหมาะสมเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ยังด าเนินการเพ่ือหาแนว
ทางการด าเนินงานที่ส าคัญและเหมาะสม ได้แก่ 

1. มีการจัดประชุมนักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ เพ่ือชี้แจงข้อมูล และท า
ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่ยังเข้าใจไม่ตรงกัน ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้นตามความเหมาะสม 
  
สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการด้านต่างๆ เสนอเป็นข้อเสนอแนะต่อที่
ประชุมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
โครงการฯ ในภาพรวมต่อไป (เอกสารอ้างอิง : ผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  
ประจ าปี 2555) 

 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 : 
 

                         รายละเอียด                              แผน         ผล            บรรลุ 
1. จ านวนรับนักเรียน 1ห้องเรียน 30 คน ในแต่ละปีการศึกษา          30            30              100 % 
2. นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า 2.50                  90            89            98.88 % 
    และคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    ทุกภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.00    
3. นักเรียน ม.6 ทุกคน มีผลการประเมิน “ผ่าน”                          30           30              100 % 
    ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์           

                                                                                 บรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100                      
 

2.1 การด าเนินการรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตั้งเป้าให้โครงการ วมว. ทุกศูนย์ ด าเนินการ

คัดเลือกและรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนนักเรียน 30 คนต่อ 1 ห้องเรียนในแต่ละปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ โครงการฯได้ด าเนินการรับนักเรียนได้เต็มจ านวน 30 คน ดังนั้น โครงการฯ          
ได้ด าเนินการบรรลุตามแผนร้อยละ 100 

 
2.2 ผลการเรียนของนักเรียน 

ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาไว้ดังนี้ 
คือนักเรียนในโครงการฯ ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.50 
และต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.00 
นั้น ผลการศึกษาของนักเรียนในปีการศึกษา 2554 สรุปได้ดังนี้ นักเรียนในโครงการทั้งสิ้นจ านวน 
90 คน มีจ านวน 89 คน ระดับคะแนนผลการเรียนผ่านและสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก าหนดไว้ นักเรียนในโครงการรุ่นที่ 4 จ านวน 1 คน มีผล
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการฯ ดังนั้น โครงการฯได้ด าเนินการ
บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 98.88 

ตามที่หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระบุให้นักเรียนในโครงการฯทุกคนต้องท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น เพ่ือเน้นให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ และการคิดวิเคราะห์
ในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องเสร็จสิ้นการท า
โครงงานและน าเสนอเพ่ือรับการประเมินผล โดยต้องได้รับผลการประเมิน “ผ่าน” จึงจะจบ
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ นั้น โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์จึงจัดการสอนเสริมชื่อรายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนท าโครงงานได้อย่างมีศักยภาพโดยมีอาจารย์
มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงงาน และตั้งงบประมาณส าหรับให้นักเรียนซื้ออุปกรณ์ในการท า
โครงงาน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2554 นักเรียนรุ่น 2 ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
มีโครงงานวิทยาศาสตร์และมีผลการประเมิน “ผ่าน” บรรลุตามแผนคิดเป็น ร้อยละ 100 

2.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามหลักการของหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ระบุให้โครงการห้องเรียน

วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษานั้น 
โครงการฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจ าปี 
โดยนักเรียนในโครงการทุกคน จะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรฯ 
ก าหนดไว้ และมีเล่มบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส าหรับการตรวจสอบเพ่ือจบ
หลักสูตรในมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 2 (จบการศึกษาในปีการศึกษา 2554) 
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นั้น ได้บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 

 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน : 
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีข้อที่ 4 ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่

ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โครงการฯนี้  จึงเป็นโครงการฯ              
ที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ร่วมด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสนองภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และด้วยหลักสูตรของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ได้ก าหนดไว้
ว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนจะต้องมีโครงงานเพื่อเตรียมสอบจบ โดยมี
อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งมีโครงงานนักเรียนได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานทั้ง
ในและต่างประเทศ อีกทั้งได้รับรางวัลต่าง ๆ ส่งผลให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้รับชื่อเสียงและ
ผลงานทางวิชาการ และนักเรียนในโครงการยังได้ผ่านเข้าเป็นตัวแทน สอวน. ศูนย์ มทส. ได้รับ
เหรียญรางวัลในระดับต่างๆจากการแข่งขันมาในทุกปีการศึกษา ซึ่งช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการ วมว. และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอีกด้วย 

 

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน : 
การให้ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการด าเนินโครงการ

สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย          
(ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความส าคัญ
ต่อการสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกรอบแบบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2            
(พ.ศ. 2551 – 2565) ซึ่งโครงการนี้จะเป็นตัวป้อนนักเรียนที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ในการบ่มเพาะให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพได้ต่อไป ทั้งนี้ มีนักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  6 ในปีการศึกษา 2554 (รุ่น 2) ได้เข้าศึกษาในส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 10 คน เป็นนักเรียนทุน พสวท. จ านวน 9 คน  
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5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ : 
   5.1 ระดับชาติ 
       1) โอลิมปิกวิชาการ ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9  

                      ประจ าปีการศึกษา 2554 
 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ชื่อ ชั้น รางวัล 

นายพีระ  สีมาขจร  มัธยมศึกษาปีที่ 5 เหรียญเงินและรางวัลคะแนนสูงสดุระดับภูมภิาค 

นายณัฐภัทร  ขุมทอง    มัธยมศึกษาปีที่ 5  เหรียญทองแดง  

นางสาวสาทนีย ์ สืบค้า  มัธยมศึกษาปีที ่4     เหรียญทองแดง  

นายสทิธานต ์ธงศรีเจริญ  มัธยมศึกษาปีที ่4     เหรียญทองแดง  

นายเดชารว ี นันทะด ี มัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชมเชย 

นายอลงกรณ ์ อุ่นรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านเข้าค่าย สสวท. 
 
สาขาวิชาเคมี 

ชื่อ ชั้น รางวัล 

นายอรรถพล  ไชยนา มัธยมศึกษาปีที่ 5 
เหรียญเงินรางวัลคะแนนปฏิบตัิสูงสุด
ระดับประเทศเกียรติบัตรเยาวชนเคมีรุ่นท่ี 2 

นายสรชัช  ขัดชุมแสง   มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเหรยีญเงินและเกียรติบตัรเยาวชนเคมีรุ่นท่ี 2 

นายปริญญา อังสนันท ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เกียรติบตัรเยาวชนเคมรีุ่นที ่2 
 
สาขาวิชาชีววิทยา 

ชื่อ ชั้น รางวัล 

นายโชติวฒัน ์ อินทรประพงศ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4  เหรียญทองแดง  
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ชื่อ ชั้น รางวัล 

นายวงศกร  สุขะเดชะ  มัธยมศึกษาปีที่ 4  เหรียญทองแดง  
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด าเนินการครบทุกข้อ 
 

5 คะแนน 
 

5 ข้อ  

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 5.4.1 :  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินการ โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยฯ  
เอกสารประกอบที่ 5.4.2 :  โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการวิชาการและ

หลักสูตร และคณะท างาน  

เอกสารอ้างอิง : ณ เทคโนธานี 
- ผลการด าเนินงานของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2555                

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู


 

  35 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.5  : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2   
ภายนอกหน่วยงาน (สมศ. 18.2) 

    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 
 

ประเด็นที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจ 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
                  (Suranaree University of Technology Science Park, SUTSP) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

เกณฑมาตรฐาน  : 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนหรือสังคม  

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม   

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :   

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) : 
    (P : Plan การวางแผน) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. เป็นโครงการที่ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่งบประมาณ 2550 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งได้รับการบรรจุให้อยู่ในแผนปฏิบัติการของ         
เทคโนธานี  และของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ส่วนแผนงาน และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทุกไตร
มาส เป็นการรายงานผลงานเทียบกับตัวชี้วัด 
    (D : Do การปฏิบัติ) การด าเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ประกอบด้วย 3 
ส่วนงาน คือ ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. และส านักงาน
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีบุคลากรทั้งหมด 13 คน และมีการติดตามงานในการประชุมบุคลากร
เทคโนธานี ประจ าทุกเดือน 
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    (C : Check การตรวจสอบ) การประเมินผลงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. มีทั้ง
การประเมินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ผู้รับบริการ และหน่วยงานภายในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับ
หน่วยงาน เทคโนธานี มีงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ภายในหน่วยงานโดยรวบรวมผลการ
ท างาน วิเคราะห์และประเมินผลงานทุก 6 เดือน รายงานต่อผู้อ านวยการเทคโนธานี ในระดับ
มหาวิทยาลัยข้อมูลที่รายงานส่วนแผนงานทุกไตรมาส จะถูกส่งให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผล
งานทุก 6 เดือน รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้การ
ประเมินผลยังด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันทุกปี 
     (A : Action การด าเนินการให้เหมาะสม) จากผลการประเมินที่สะท้อนปัญหา อุปสรรค และ
ผลงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย น ามาสู่การปรับแผนการท างานและงบประมาณ ซึ่งเทคโนธานีได้รับ
อนุญาตให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือ บริบทที่
เปลี่ยนไปได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในแต่ละปีงบประมาณ 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 : 
        ในงบประมาณ 2555 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. มีตัวชี้วัดกิจกรรมและผลงาน
จ านวน 10 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายเกินกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 200 (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบที่ 5.5.3, 5.5.4 และ 5.5.5)  
 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนหรือสังคม : 

                การด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การบ่ม
เพาะธุรกิจเทคโนโลยี การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณชิย์ การสนับสนุนการยกระดับเทคโนโลยีของภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้
มาตรฐาน ISO 17025 เพ่ือให้บริการทดสอบแก่ภาคเอกชน ท าให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเป็นการ
สร้างความม่ันคงในชีวิต ลดการย้ายถิ่นฐานท ามาหากิน ร่วมทั้งเพ่ิมสมรรถนะในการแข่งขันและเกิด
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม : 
         จากผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมาของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. 
เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ในการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอด
เทคโนโลยีงานวิจัย โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการบ่มเพาะธุรกิจในปีการศึกษา 2555 จ านวน 3 
ราย รวมมีผู้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะทั้งสิ้น จ านวน 22 ราย ผ่านกระบวนการบ่มเพาะและ
ประสบความส าเร็จ (Graduated)  แล้วจ านวน 1 ราย ซึ่งท าให้เกิดผลงานร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัย
จ านวน 5 โครงการ ท าให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน 6.93 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 819.91 เมื่อ
เทียบกับงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ) สร้างมูลค่าแกระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น 16.79 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 1,986.48 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้) รวมทั้งเกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 6 คน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมานั้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็น
อย่างดี 
         โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมที่จะปรับสู่ความ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ เพ่ือการเข้าถึงตลาดใหม่ของประชาคมโลก และเป็นรากฐานที่เข้มแข็งสู่
การน าความมั่งค่ังให้กับเศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ : 
          1.  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Platinum Award จากการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การ
น าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2011)” ซึ่งเป็นปีที่ 3 แล้วที่ได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมประกวดการจัดนิทรรศการน าเสนองานวิจัย วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 
          2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการยอมรับว่ามี
รูปแบบการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ดี จึงท าให้มีหลายหน่วยงานขอศึกษาดูงาน ดังนี้ 
               2.1 คณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ(JICA) เข้าหารือและเยี่ยมชมหน่วยงาน วันที่ 20 กันยายน 
2555                 
              2.2 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) วันที่ 23 มกราคม 2556                    
               2.3 ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 15-17 มีนาคม  2556 
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.5.1)  
 
หมายเหตุ :  หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับยกย่องว่าเป็น 

แบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี  เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ
เชิดชูเกียรติ เป็นต้น (นิยามศัพท์ของ สมศ.) 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด าเนินการครบทุกข้อ 
 

5 คะแนน 
 

5 ข้อ  

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 5.5.1 : ภาพกิจกรรมของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.  
เอกสารประกอบที่ 5.5.2 :  ภาพการรับรางวัล Platinum Award จากการน าเสนอการวิจัยเพื่อการ

เรียนรู้ สู่การน าไปใช้ประโยชน์  ในงาน Thailand Research Expo 2012  

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :  

เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/  เมนูหลัก / หน่วยงานภายใน : อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

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

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจดัการ 

ตัวบงชี้ที่ 7.1   : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและ 
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  (สกอ. 7.1) 

    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ  

1 ข้อ 
ด าเนินการ 

 2  หรือ 3  ข้อ 
ด าเนินการ 

 4 หรือ 5 ข้อ 
ด าเนินการ  

6  ข้อ 
ด าเนินการ 

 7 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดล่วงหน้า 

 
 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา 
หน่วยงาน 

 
 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 
 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 
 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ
ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

 
 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

7. คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

หมายเหตุ :   หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้  
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ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :   

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่

ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดล่วงหน้า  : 

1.1 การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ด าเนินการ โดยผ่านการประชุมเป็นหลัก
ส าคัญในรอบปี พ.ศ. 2555 (มกราคม 2555 – ธันวาคม 2555)  มีการประชุม 4 ครั้ง  
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 

 (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี) 

- คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีได้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ที่พึงกระท าของคณะกรรมการครบถ้วน และระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 (เอกสารอ้างอิง : พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533, ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      
ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าเทคโนธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551) และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี) 

1.2 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีได้รับทราบค าชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ 
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ท่านอธิการบดีเป็น
ประธานคณะกรรมการ  ได้เป็นผู้แนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะกรรมการและ
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 

1.3 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม 
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะเรื่องเชิงนโยบายของหน่วยงาน เช่น นโยบายการเตรียมการรับประชาคมอาเซียน  
การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในหน่วยงานเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
นโยบายการพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยมันส าปะหลังแห่งชาติ Casava  Acadamy เป็นต้น 
(เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 4/2555 เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555) 

1.4 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีผ่านการประเมินตนเองโดยอาศัยกลไกของสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานศึกษาระบบและกลไก
การประเมินสภามหาวิทยาลัย และได้มีมติอนุมัติใช้ระบบประเมิน 2 ระบบ คือ 1. การ
ประเมินตนเองและ 2.การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก (เว็บไซต์  เทคโนธานี
http://technopolis.sut.ac.th/  เมนหูลัก /งานประกันคุณภาพการศึกษา) นอกจากนี้ยัง
ได้ประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี 

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
(มทส.) ประจ าปี พ.ศ. 2555 (เอกสารประกอบที่ 7.1.1) 

     คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีที่ผ่านมาใช้การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการประเมิน คือเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ เพื่อทบทวน
กลไกและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่  และเพ่ือการวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับปีถัดไป 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา หน่วยงาน : 

2.1 เทคโนธานีได้รายงานผลการด าเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการ
บริหารงานของหน่วยงาน ผ่านกลไกของมหาวิทยาลัย คือ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงาน  นอกจากนี้  ได้รายงานผลผ่านคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีเป็น
ประจ าทุกไตรมาส  โดยหน่วยงานได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย และถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2555 โดยหน่วยงานได้น าแผนไปสู่การปฏิบัติและมีผลการด าเนินงาน เช่น  

ก) ด้านการพัฒนาองค์กร  :  หน่วยงานได้พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่องการ
อบรมสัมมนาประจ าปี การเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
เรียนรู้ภาษา  วัฒนธรรมต่างประเทศ  การสร้างจิตส านึกรักษ์องค์กร (Sens of BBS) การ
จัดวางบุคลากรแต่ละต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและตามความ
ถนัดแต่ละบุคคล  มีการบริหารงานที่มุ่งเน้น Put the right man on the right job และ
ตามลักษณะงานทั้ง 5 กลุ่ม  การเสริมสร้างแรงจูงใจรักษาคนเก่งและคนดีได้รับการปรับ
ฐานอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเริ่มต้นระดับปริญญาตรี 15,000 บาท  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานไม่เกินร้อยละ 6 การจัดสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การจัดท าประกันชีวิตหมู่
ให้พนักงานกรณีการเดินทางปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่  การท าบัตร รปภ.เข้าออกอาคารภายใน
มหาวิทยาลัยในรูปแบบเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัย 

ข) ด้านการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ  :  หน่วยงานได้พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการมุ่งเน้นนโยบายรวมบริการ ประสานงานภารกิจ เป็นการรวม
ลักษณะงานตามกลุ่มการให้บริการ  เช่น 

- การมีอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีและการน าผลงานวิจัยไปสู่
สังคมท่ีสมบูรณ์แบบ   

- การมีอุทยานการเรียนรู้สิรินธรที่ส่งเสริมให้ความรู้กับชุมชน   
- การลดขั้นตอนทางเดินของเอกสารเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว   
- การบริหารควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
- การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ราคายุติธรรม   
- การซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้คงสภาพดีใช้งานได้อย่างยาวนาน   
- การเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้องตามระเบียบเบิกจ่าย 
- การสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างหน่วยวิสาหกิจ  
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ค) การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม : หน่วยงานได้พัฒนา ปรับปรุงส านักงาน

บริเวณห้องโถงและห้องน้ า  ซึ่งอาคารสุรพัฒน์ 1 เป็นจุดศูนย์รวมการให้บริการและมี
ความเห็นว่าหากไม่รีบด าเนินการอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ได้  การรณรงค์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มค่าภายใต้นโยบาย ECO 
Technopolis การประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ าประปาเท่าที่จ าเป็น การลดจ านวนกระดาษ
ใช้ในส านักงานโดยการน าสื่ออิเลคทรอนิกส์มาช่วย หรือการใช้กระดาษ 2 หน้าแทน       
การรณรงค์ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้แก่พนักงานถึงความส าคัญ สร้างความตระหนักถึง
ความจ า เป็นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่ างจ ากัดบนพ้ืนฐานด้านสิ่ งแวดล้อม             
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมอย่างบูรณาการและสมดุล นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการตาม
นโยบายการด าเนินกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด าเนินกิจกรรม 5สของหน่วยงาน และได้มีการจัดท าคู่มือและมาตรฐาน 5ส เทคโนธานี 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม 5สของหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง : คู่มือ และ
มาตรฐาน 5ส เทคโนธานี ประจ าปี 2555) 

2.2  หน่วยงานได้มีการน าข้อมูลสารสนเทศ เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน  
โดยอาศัยกลไกมหาวิทยาลัยที่มีการออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (data warehouse) 
ผ่านระบบ MIS มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลในรูปแบบ 9 ระบบสารสนเทศ  ซึ่งได้จัด
หมวดหมู่ภายในให้พร้อมส าหรับครอบคลุมข้อมูลจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

โดยหน่วยงานเลือกฐานระบบสารสนเทศใช้เข้ากับลักษณะงาน ได้แก่ สารสนเทศการคลัง  
สารสนเทศบุคลากร  และสารสนเทศวิสาหกิจ   ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานพัฒนา
สารสนเทศดังกล่าวและคาดว่าจะสามารถน ามาปฏิบัติและพัฒนาหน่วยงานได้ในระยะ
ถัดไปได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น (เอกสารประกอบที่ 7.1.5) 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  :
ผู้บริหารหน่วยงานได้มีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายเป็น
รายไตรมาสตามภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  รวมทั้งได้ติดตามการ
ด าเนินงานตามมติ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ทุกไตรมาสและมีการประเมินผลงานโดยรวมเป็นประจ าทุก 6 เดือน  รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านกลไกการ
ประชุมหัวหน้ากลุ่ม  การประชุมพนักงานเทคโนธานี หรือเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น mail 
เทคโนธานี  เว็บไซค์เทคโนธานี newslletter และรายงานประจ าปีของเทคโนธานี 
(เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมพนักงานเทคโนธานี) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม :  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้
ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องต่าง ๆ เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงาน
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ของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น  เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดการความรู้  การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน          
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  การบริหารงบประมาณ  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและรับผิดชอบต่อสังคม  

นอกจากนี้ หน่วยงานได้มอบอ านาจในการตัดสินใจแก่หัวหน้ากลุ่มตามความเหมาะสม เช่น 
การมอบอ านาจการลาพนักงาน  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
บุคลากร ในกลุ่มงานตามความเหมาะสม และอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ เป็นต้น  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ :  หน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ในภารกิจหลักและภารกิจรองเพ่ือสนับสนุนตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร
เน้นกระบวนการท างานที่มีคุณภาพโดยจัดให้มีการประกันคุณภาพ  ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008  และเน้นให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพ  มีความสามารถและได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะให้กับ
บุคลากรเป็นประจ าทุกปีและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึ่งจัดได้ว่าเป็น
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน (เอกสารประกอบที่ 7.1.6)   

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย : คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และ
สามารถผลักดันให้หน่วยงานสามารถแข่งขันกับภายนอกได้ เช่น การมีบทบาท ริเริ่ม ส่งเสริม
สนับสนุน ก าหนดนโยบายและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความก้าวหน้าและการ
พัฒนาหน่วยงาน  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรตามหลักเกณฑ์ทางมหาวิทยาลัย  การน านโยบาย ระเบียบของมหาวิทยาลัยมาใช้
บริหารงานอย่างเหมาะสม  ผ่านกลไกคณะกรรมการ  คณะท างานชุดต่าง ๆ  เช่น 
คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  คณะท างานการบริหารความเสี่ยง  คณะท างานการจัดการความรู้  คณะท างาน
ด าเนินกิจกรรม 5 ส คณะท างานการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  คณะท างานติดตามใช้
จ่ายเงินงบประมาณและเร่งรัดผลด าเนินงาน เป็นต้น (ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน (เอกสาร
ประกอบที่ 7.1.2, 7.1.3 และ 7.1.4)    

        โดยคณะกรรมการหรือคณะท างานชุดต่าง ๆ เหล่านี้ต่างมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ การ
รักษาประโยชน์ให้กับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้มีการเผยแพร่ผลด าเนินงานใน
รูปของเอกสารรายงานประจ าปี 2555 เทคโนธานี และบน website เทคโนธานีอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการด าเนินงานสรุป ดังนี้ 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมีบทบาทส าคัญในการ
ริเริ่ม ชี้แนะ สนับสนุนก าหนดนโยบาย และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน าไปสู่ความก้าวหน้า 
กล่าวคือ นโยบายจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจที่
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ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  ส่งผลให้เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภายใน หน่วยงาน
ภายนอก ชุมชน และสังคม 

หลักประสิทธิภาพ   (Efficiency)  คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีให้ความส าคัญกับนโยบาย  
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพ่ือประหยัดการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด   กล่าวคือ การปรับปรุงรูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
แบบ e-meeting เป็นครั้งแรก ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 
1 / 2 5 56  เ มื่ อ วั นที่  1 2  กุ มภ า พัน ธ์  2 5 56  ( ดั งปร ากฎใน เ ว็ บ ไ ซ ต์  เ ทค โ น ธ า นี 
http://technopolis.sut.ac.th/  เมนหูลัก /คอลัมน์สกู๊ป) 

หลักการตอบสนอง (responsiveness)  คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีได้รับการยอมรับ
จากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีความโปร่งใส 
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญและร่วมใช้
ทรัพยากร เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 

หลักภาระรับผิดชอบ  (accountability) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีธ ารงไว้ซึ่งความ
รับผิดชอบสูงสุดและอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาภารกิจของหน่วยงานด้วยการให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่ผู้บริหารเทคโนธานี  มีความรับผิดชอบต่อการก าหนดเชิงกลยุทธ์ในทิศทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเชื่อมโยงความ
เชี่ยวชาญและคิดท าประโยชน์จากความเชี่ยวชาญร่วมกัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานให้
สามารถสื่อสารและเกิดผลประโยชน์ต่อสังคม ในการน าพาสังคมและประเทศชาติไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งนโยบายจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานียังส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน และสังคม มีการสนับสนุนและติดตามให้เกิดภารกิจที่เป็น
รูปธรรม  มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและสังคมเพ่ือน ามาปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ      
ในหน่วยงาน 

หลักความโปร่งใส (transparency)  คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมอบหมายให้หน่วยงาน
จัดมีการเปิดเผยและบริการข้อมูลข่าวสาร  โดยมีช่องทางข้อมูลสารสนเทศสามารถเข้าถึงได้
ง่าย เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นในหน่วยงานผ่านทางเว็บไซค์เทคโน
ธานี  นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้ข้อมูลต่อระบบการตรวจสอบที่เป็นอิสระของมหาวิทยาลัย   
ทั้งการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการ
ตรวจสอบโดยระบบของสภามหาวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน  และหน่วยงานภายนอก 

หลักการมีส่วนร่วม (participation) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้หลักการมีส่วนร่วมใน
การบริหารโดยการประชุมเป็นหลัก  เพ่ือให้คณะกรรมการและผู้บริหารเทคโนธานีได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น  เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาแนวทางการด าเนินงานในปีถัดไป 

หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมีกระบวนการ

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ชัดเจนในการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้ผู้บริหารเทคโนธานี เช่น การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประเภทงบด าเนินการที่มีการโอนหมวดรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงรายการของ
งบด าเนินการโดยไม่เพ่ิมวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ให้ผู้บริหารเทคโนธานีเป็นผู้อนุมัติ
และน าเสนออธิการบดีเพ่ือทราบ  หรือการมอบอ านาจการลา การจัดสรรงบประมาณ        
การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงาน  ให้กับหัวหน้ากลุ่มงานมีอ านาจในการตัดสินใจ   เป็นต้น 

หลักนิติธรรม  (rule of law)  มหาวิทยาลัยจัดให้มีกฎระเบียบข้อบังคับประกาศในการบริหาร
และการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งหน่วยงานได้อ้างอิงหลักปฏิบัติดังกล่าวในการ
สื่อสารกับบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซค ์

หลักความเสมอภาค  (equity) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานียึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในการบริหารจัดการ  โดยผู้บริหารเทคโนธานีปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  เพ่ือด ารงให้หน่วยงานมี
ความเป็นเลิศในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (consensus oriented)   คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้มติที่
ประชุมในการพิจารณาเรื่องที่ส าคัญเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายของเทคโนธานี  การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเทคโนธานี  
เป็นต้น 

7. คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหาร
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม :  คณะกรรมการบริหาร     
เทคโนธานีมีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารเทคโนธานี และผลการด าเนินงานของ
เทคโนธานี  ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ประโยชน์ ซึ่งผู้บริหารได้น าไปปรับปรุงการบริหาร  นอกจากนี้ 
ยังอาศัยกลไกของมหาวิทยาลัย ที่มีการจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ปีละ 2 ครั้ง  โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง (ตามเอกสารประกอบที่ 7.1.7) 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุก ข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ  

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 7.1.1 ค าสั่ง มทส.ที่ 975/2555 เรื่อง แตง่ตั้งคณะท างานการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

ทางการเงินของเทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 7.1.2 ค าสั่ง มทส.ที่ 341/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้ 
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   จ่ายเงินงบประมาณและผลด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน   
เอกสารประกอบที่ 7.1.3 ค าสั่ง มทส.ที่ 345/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินกิจกรรม 

5ส ประจ าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เอกสารประกอบที่ 7.1.4 การปชส.พัฒนาระบบให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  
   (บันทึกท่ี ศธ 5602(12)/ ว.1 ลว. 9 มค. 2556) 
เอกสารประกอบที่ 7.1.5 แผนการจัดอบรมบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2556   
เอกสารประกอบที่ 7.1.6  รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติที่ประชุม 

ของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประจ าไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 (บันทึกที่ 
ศธ 5634(1)/81 ลว. 22 มค. 2556) 

เอกสารอ้างอิง : ณ เทคโนธานี 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี (มทส.) 

ประจ าปี พ.ศ. 2555 
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533  
- ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าเทคโนธานี  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
- ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี  
- รายงานการประชุมพนักงานเทคโนธานี  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี  
- คู่มือ มาตรฐาน 5ส เทคโนธานี ประจ าปี 2555 

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์ 

เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/  เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2   : การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้  (สกอ.7.2) 
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

1 ข้อ 
ด าเนินการ 

2  ข้อ 
ด าเนินการ 

3 ข้อ 
ด าเนินการ 

4  ข้อ 
ด าเนินการ 

5 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  :  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผน  กลยุทธ์ของหน่วยงาน ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
บริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

 
 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
บริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 
 

3. มีการแบ่ งปันและแลกเปลี่ ยน เ รี ยนรู้ จ ากความรู้ ทั กษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

 
 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

 
 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :    

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์

ของหน่วยงาน ครอบคลุมพันธกิจด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม : โดยมีการบูรณาการประสานงานความร่วมมือกับงานภารกิจ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคม โดยมีเป้าหมายการจัดการ
ความรู้ คือ มีองค์ความรู้กระบวนการเทคนิคประสานงานเพ่ือพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
บริการวิชาการท่ีสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหากลุ่มเป้าหมายได้ (เอกสารประกอบที่ 7.1.1) 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริการวิชาการ และการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 : โดยมีการก าหนดให้พนักงานเทคโนธานี และพนักงานหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในภารกิจด้านบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เป็น
กลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ในข้อ 1   

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด : โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานเทคโนธานีใช้ปฏิบัติร่วมกัน จ านวน 3 
กิจกรรม ได้แก่  หัวข้อ “ยิ้มได้เมื่อ...ภัยมา” หัวข้อ “เทคนิคประสานงานกับการท างานร่วมกัน
ได้อย่างไร” และ หัวข้อ “32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์ กับบทบาทการประสานงานที่มุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์”  นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนหนังสือราขการให้พนักงานเทคโนธานีน าไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องยิ่งขึ้น จ านวน 1 ครั้ง 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) : โดยได้มีการรวบรวมการจัดกิจกรรมท าเป็น
เล่มเผยแพร่ภายในหน่วยงาน และบรรจุเข้าในเว็บไซต์ การจัดการความรู้ งานบริหารระบบ
คุณภาพ ส านักงานผู้อ านวนการเทคโนธานี และส่งขึ้น WEB มหาวิทยาลัยด้วย (เอกสารอ้างอิง : 
สรุปการจัดกิจกรรม การจัดการความรู้ เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2555)  

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง :  จากการสรุป
การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2555  ได้ท าการส่งมอบให้ทุกกลุ่ม
งานเพ่ือให้พนักงานแต่ละกลุ่มงานได้ศึกษาและน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งข้ึน 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
5 คะแนน 5 ข้อ 

 

 

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
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เอกสารประกอบที่ 7.2.1 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

เอกสารอ้างอิง : ณ เทคโนธานี 
- สรุปการจัดกิจกรร : การจัดการความรู้ เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2555  

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :   

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

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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ตวับงชี้ที่ 7.3  :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

1 ข้อ 
ด าเนินการ 

2  ข้อ 
ด าเนินการ 

3 ข้อ 
ด าเนินการ 

4  ข้อ 
ด าเนินการ 

5 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ   

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
หน่วยงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการบริการวิชาการ             
การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

 
 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 
 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือ
ภายนอกที่เก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนด 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :   
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ : โดยมีแผนด าเนินงานประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2555 แบ่งลักษณะงานตามกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1. งาน
พัฒนาเว็บไซค์ และ 2. งานประชาสัมพันธ์ (ในตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ขอให้ข้อมูลเฉพาะที่เก่ียวข้อง)  
       โดยเฉพาะในส่วนของงานพัฒนาเว็บไซค์   ได้เชื่อมโยงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ตั้งแต่ฐานข้อมูลกิจกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2554) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2555) ฐานข้อมูลบุคคล  ฐานข้อมูลลูกค้า (การ
ลงทะเบียนและช าระเงิน) และฐานข้อมูลการเงินงบประมาณ (อยู่ระหว่างด าเนินการในปี 2556) 
ทั้งนี้ ต้องเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ  MIS ของส่วนกลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ที่มีหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง เช่น สถาบันวิจัยและ
พัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ส านักวิชาต่าง ๆ  ส่วนแผนงาน  ส่วนการ
เจ้าหน้าที่  ส่วนการเงินและบัญชี  และส่วนส่งเสริมวิชาการ (ข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา Che-online)  นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดรอบระยะเวลาด าเนินการ เพ่ือให้แล้วเสร็จ
เป็นไปตามแผนด าเนินงานระบบสารสนเทศเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555 และ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ  2556 (เอกสารประกอบที่ 7.3.1)   

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน  โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการบริการวิชาการ  การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ : ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กร เช่น การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า/ผู้สนับสนุน กลุ่มผู้
ให้บริการวิชาการ/ปรับแปลงฯ  ประกอบด้วย วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น ขณะนี้
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล (เอกสารประกอบที่ 7.3.2) 

        นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่  การจองห้องประชุ มทาง 
online  การจัดท าหลักสูตร e-training   การประชุมสองทางด้วย e-meeting   

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ : ได้รับการสอบถามประเมินความพึง
พอใจจากผู้ใช้บริการบุคลากรภายในที่เป็นผู้ใช้งานโดยตรง  จากการใช้งานตามกิจกรรม 2 ส่วนหลัก 
คือ 1. งานพัฒนาเว็บไซค์ และ 2. งานประชาสัมพันธ์  ซึ่งได้ก าหนดไว้ 3 ด้าน กล่าวคือ 1. ด้าน
เจ้าหน้าที่  2. ด้านกระบวนการให้บริการ  และ 3. ด้านการใช้งานประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ       
ในภาพรวมได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับมาก (3.01-4.00) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ (เอกสาร
ประกอบที่ 7.3.3)   

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ : มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ โดยได้น าผลจากข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในหรือผู้ใช้งานมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดีขึ้นตามล าดับอย่างต่อเนื่อง 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่
ก า ห น ด : มี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล อ ง ค์ ก ร ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  คื อ 
http://techopolis.sut.ac.th/ และมีการส่งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ออกสู่หน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (เอกสารประกอบที่ 7.3.4) 

การประเมินตนเอง  : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 

5 คะแนน 5 ข้อ 
 

 

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 7.3.1  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
เอกสารประกอบที่ 7.3.2 ระบบการจัดการผลด าเนินงาน(การเชื่อมโยงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ) 
เอกสารประกอบที่ 7.3.3 การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
เอกสารประกอบที่ 7.3.4  การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน 

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

http://techopolis.sut.ac.th/
http://technopolis.sut.ac.th/
http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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ตัวบงชี้ที่ 7.4   : ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ.7.4) 
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

1 ข้อ 
ด าเนินการ 

2  ข้อ 
ด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
ด าเนินการ 

5  ข้อ 
ด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน มี () หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและ
บุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็นคณะท างาน 

 
 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ตามบริบทของหน่วยงาน 

 
 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   

 
 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการ
ตามแผน   

 
 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :   

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็น

คณะท างาน โดยมีผู้อ านวยการเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยพนักงานเทคโนธานีที่ท าหน้าที่
ระดับหัวหน้างานร่วมเป็นคณะท างาน  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี             ที่ 
354/2555 นอกจากนี้ยังมีการจัดท าโครงสร้าง/ขั้นตอนและปฏิทินการด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงเทคโนธานีด้วย (เอกสารประกอบที่ 7.4.1 และ 7.4.2) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน 
1.1 การจัดท าแผนปรับปรุงควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ 2555 ผ่านมติที่ประชุมคณะท างานระบบบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี ครั้งที่ 
2/2555  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.4.1) 

1.2 ก าหนดปัจจัยเสี่ยง  สาเหตุของความเสี่ยง  และกิจกรรมควบคุมในแต่ละด้านมีทั้งหมด 8 ด้าน  
ประกอบด้วย 1.ด้านกลยุทธ์ 2.ด้านการเงินและทรัพย์สิน  3.ด้านปฏิบัติงาน  4. ด้านชื่อเสียง  5. 
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 6.ด้านบุคลากร 7.ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และ 8.ด้านกฎระเบียบ (เอกสารประกอบที่ 7.4.3) ทั้งนี้ ได้ใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
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รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของเทคโนธานี (เอกสารอ้างอิง : คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2  โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ประชุมหารือเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 (เอกสารประกอบที่ 7.4.3)   

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน จากแผนปรับปรุง
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2555 ปัจจัยเสี่ยงทั้ง 8 ด้าน พบว่า มี 2 
ด้าน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป (ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่มี
ระดับสูง อยู่ในช่วงคะแนน 8 – 12 คะแนน High Risk) ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ และด้านการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น จึงมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง (เอกสารประกอบที่ 7.4.3)   

5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยผ่านหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เอกสารประกอบที่ 7.4.4)   

6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป ได้รับการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2555  มาปรับใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุงควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง  เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2556 (เอกสารประกอบท่ี 7.4.5)  

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 

5 คะแนน 6 ข้อ  

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 

เอกสารประกอบที่ 7.4.1 ค าสั่ง มทส. เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะท างานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี  
เอกสารประกอบที่ 7.4.2 -  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี  
   - ขั้นตอนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี  
   -  ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง เทคโนธานี 
     ประจ าปีงบประมาณ 2555  
เอกสารประกอบที่ 7.4.3 เอกสารในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  
   เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555  
   (บันทึกข้อความ ที่ศธ 5634(1)/829 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.4 เอกสารรายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   และแผนบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555  
   (บันทึกข้อความ ที่ศธ 5634(1)/884 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555) 
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เอกสารประกอบที่ 7.4.5 รายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง  
   เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2556  
   (บันทึกข้อความ ที่ศธ 5634(1)/854 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555) 

เอกสารอ้างอิง : ณ เทคโนธานี 
- คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :  

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

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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องค์ประกอบที่ 8  : การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่ 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 
    ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55) 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
  2  หรือ 3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 4  หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
  6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 7 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 

 
 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก าหนด 

 
 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

 
 

หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของหน่วยงานที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยทุธ์
และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลา
ที่หน่วยงานใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้จากค่าลงทะเบียน งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน  เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ 
อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น 
ต้นทุนต่อหน่วยในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 
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รายละเอียดการด าเนินงาน :   
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน :  โดยได้มีการจัดตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของเทคโนธานี (หรือ แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ       
เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555-2259) โดยประมาณการคาดว่าทรัพยากรที่จะได้รับ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและแหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ก าหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของแหล่งรายได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
รายได้ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา รายได้จากการให้บริการ และรายได้อ่ืน ๆ (เอกสารประกอบ
ที่ 8.1.1) 

        มีการประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องด าเนินงานแต่ละช่วงปีงบประมาณ ตาม
ลักษณะงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายใต้กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่ม  ก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจน 
ซึ่งรายการค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ค่าใช้จ่ายคงที่ (ประกอบด้วย เงินเดือนค่าจ้าง
สวัสดิการ ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง  ค่าบริหารจัดการโครงการ)  และ 2) ค่าใช้จ่ายผัน
แปร (ประกอบด้วย ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ค่าตอบแทนนักศึกษาจ้างงาน  ค่าใช้
สอยด าเนินการ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค  อื่น ๆ และค่าเสื่อมราคา)  

         นอกจากนี้ยังได้มีการประมวลผลสรุปเป็นภาพรวม โดยการจัดท ารายงานแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2555 (หรือ แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ เทคโนธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2555-2559) ได้อ้างอิงหรือจัดท าให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณถือจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 (หรือ แผนกลยุทธ์
หน่วยงาน) เพ่ือให้ง่ายต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน  และมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ส่วนบริหารสินทรัพย์เป็นผู้
รวบรวมข้อมูลหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง น าเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามล าดับ (เอกสารอ้างอิง : รายงานแผนบริการหน่วยวิสากิจ 
เทคโนธานี ประจ าปีงบประมษร 2555-2559) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ :  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้
ก าหนดแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงินตามลักษณะงานภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม และแผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี)  และยังมุ่งเน้น
การจัดหารายได้จากหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานวิสาหกิจ)   

        หลักเกณฑ์การจัดสรรรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 จ าแนกตามหมวดหมู่
รายการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 

1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ 
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
4. หมวดค่าครุภัณฑ์ 
5. หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
6. หมวดรายจ่ายอื่น (เงินส ารองทั่วไป) 

 
        และได้บรรจุรายการค่าบริหารจัดการโครงการ ในแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรมไว้ด้วย
การวางแผนการใช้เงินได้อาศัยแนวทาง   หรือหลักการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามรายการ
งบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรรให้ถือจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2555 มีการควบคุมติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณได้รับอนุมัติ  ในระหว่างปีงบประมาณ
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อาจได้รับการทบทวนงบประมาณโดยการเพ่ิม – ลดรายการงบประมาณให้ใกล้เคียงกับความ
เป็นจริง หรือเม่ือใกล้สิ้นปีงบประมาณเมื่อด าเนินการสักระยะหนึ่ง หากมีความจ าเป็นต้องมีการ
กันงบประมาณไว้ส าหรับเป็นรายการที่มีภาระผูกพันเบิกจ่ายข้าม (งบด าเนินการ) เบิกจ่าย
เหลื่อมปี (งบลงทุน) หรือขยายเวลามากกว่า 1 ปี (เป็นโครงการต่อเนื่อง)  และมีการติดตามผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยการจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง
เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหาร
วิสาหกิจ พ.ศ. 2551 หมวดการงบประมาณ และมาตรการบริหารบริหารงบประมาณรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2555  การด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้การวางแผนการ
ใช้เงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  (เอกสารประกอบที่ 
8.1.2) 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร : จากแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร 
และการวางแผนใช้เงิน (รายละเอียดดังข้อ  2) ได้รับการจัดท างบประมาณรายจ่ายเทคโนธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 
(งานประจ า) ตามงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้ง 2 แผนงาน ได้แก่แผนงานบริการวิชาการแก่
สังคมและแผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  
        ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ถูกก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ได้แก่ แผนงานหลัก แผนงานรอง ก าหนดผลผลิต จ านวนตัวชี้วัด จ านวนกิจกรรม ช่วง
ระยะเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้ก าหนดชัดเจน  การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาหน่วยงาน บรรลุวิสัยทัศน์ หรือพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ยิ่งขึ้น (เอกสารอ้างอิง : งานประจ า แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 และ 
งบประมาณเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)) 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง : โดยได้รับการจัดท ารายงานทางการเงินเทคโนธานีเป็น
ประจ าทุกไตรมาสเพ่ือรายงานให้ทราบถึงสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน จ านวน 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ 2555 โดยการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร    
เทคโนธานี และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง (ดังปรากฏในเอกสารประกอบที่ 8.1.5) 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง :  จากข้อมูลปรากฏในรายงานงบการเงิน 
(รายละเอียดดังข้อ 4) ได้ถูกน าไปใช้ในการติดตามประเมินผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด าเนินการ
แต่ละโครงการในหน่วยงาน ส่งผลให้มีมาตรการบริหารงบประมาณส่งเสริมประหยัดทรัพยากร
ผ่านนโยบาย ECO Technopolis เช่น การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด าเนินงานในบางเรื่อง เช่น        
การลดปริมาณวัสดุส านักงานให้ใช้กระดาษ reuse หรือการเวียนแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์แทน หรือการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดการใช้เครื่องปรับอากาศใน
ส านักงานในบางช่วงเวลาการปฏิบัติงาน เช่น จากเดิมเปิดใช้งานในช่วงเวลา 8.30 – 12.00 น. 
และ 13.00-16.30 น. เปลี่ยนแปลงเป็น 9.00 – 12.00 น. และ 13.30 -16.00 น.  

        รวมทั้งการประเมินวิเคราะห์สถานะทางการเงินถึงสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถ
ในการช าระหนี้ของหน่วยงาน การวิเคราะห์เงินคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน ด้วยการลงทุนในเงิน
ฝากประจ าระยะสั้น 3-6 เดือน เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทน (รูปของดอกเบี้ย) ที่สูงกว่าให้เป็น
รายได้ของหน่วยงาน ตลอดจน การรายงานผลแสดงฐานะความมั่นคงการเงิน (งบดุล) ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ งของรายงานงบการเงินเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555 
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(เอกสารอ้างอิง : รายงานงบการงิน เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555) 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด :  โดยการด าเนินงานทางการเงินและงบประมาณ
ภายในหน่วยงาน ได้รับการติดตามผลการด าเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  หัวหน้ากลุ่ม  และผู้บริหารระดับสูง 
นอกจากนี้ ยังได้รับการตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดจากมหาวิทยาลัย โดยหน่วยตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน จากสภามหาวิทยาลัย  และหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน  (เอกสารประกอบที่ 8.1.2) 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ : โดยการบริหารจัดการภายในอาศัยกลไก
ทางการเงินและงบประมาณซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้น าข้อมูลจากรายงานงบการเงินและรายงาน
ใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการวิเคราะห์ผลค่าใช้จ่าย  สถานะทางการเงินของหน่วยงาน 
(รายละเอียดดังข้อ 5) รายงานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถติดตามผลการใช้เงิน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  นอกจากนี้ ยังได้น าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจในภายหน้าได้เป็นอย่างดี (เอกสารอ้างอิง : รายงานแผนบริการหน่วย
วิสหกิจ เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555- 2559  และ รายงานการเงิน เทคโนธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2555) 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 7 คะแนน 7 ข้อ 
 

 
 

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 8.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของเทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 8.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหาร 

   งบประมาณและการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 
 

เอกสารประกอบที่ 8.1.3 หนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 ประกอบด้วย -     บันทึกท่ี ศธ 5603(1)/77  ลว. 19 เม.ย. 2555 

- บันทึกท่ี ศธ 5603(1)/ว.82  ลว. 10 พ.ค. 2555 
- หนังสือที่ ตผ 0044.1 นม/18  ลว. 11 พ.ค. 2555  

เอกสารอ้างอิง : ณ เทคโนธานี 
- รายงานแผนบริการหน่วยวิสาหกิจ เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555 – 2559 
- รายงานงบการเงิน เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555  
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- งานประจ า แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555  
- งบประมาณเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู


 

  59 

องค์ประกอบที่ 9  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
(สกอ. 9.1) 

    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

1 ข้อ 

ด าเนินการ 

2  หรือ 3  ข้อ 

ด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

ด าเนินการ 

7  หรือ 8 ข้อ 
ด าเนินการ 

9 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 9 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

 
 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  
โดยคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 
 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของหน่วยงาน  
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าศูนย์ /สถาบัน และมหาวิทยาลัย ตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และ  

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน 

 
 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้ 

 
 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงาน 

 
 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะ
คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 

 
 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/  



 

  60 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
หรือภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 
 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :   

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด : โดยได้แต่งตั้งคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงาน และได้จัดท าแผนการปฏิบัติกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของเทคโนธานีไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน (เอกสารประกอบที่ 9.1.2) เพ่ือ
ปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ          
ตัวบ่งชี้ รายงานหลักฐานการด าเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินการตามความจริง
ให้สอดรับกับกลไกการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน  นอกจากงานตาม
ภารกิจหลักในองค์ประกอบที่ 5 และองค์ประกอบที่ 11 แล้ว เทคโนธานียังมีกิจกรรมตาม
นโยบายการบริหารงานหลักของมหาวิทยาลัยที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพระดับ
หน่วยงาน และระดับสถาบันให้เข้มแข็งขึ้น  ได้แก่ การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง 
และการด าเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO ตลอดจนการมีกลไกการเงินและ
งบประมาณท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

2. มี ก า ร ก า หน ดน โ ยบา ยแ ล ะ ให้ ค ว า มส า คั ญ เ รื่ อ ง ก า รป ร ะกั น คุณ ภ า พภ า ย ใน  
โดยคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน : ผู้บริหารสูงสุด/
ประธาน/เลขานุการคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  หรือผู้แทนหน่วยงาน
ได้เข้ารับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย แล้วน ามาเสนอต่อที่ประชุม
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ
ผู้บริหารหน่วยงานได้มีการสื่อสารและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้
บุคลากรได้รับทราบในการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพประจ าหน่วยงาน  และประชุม
ระดับหัวหน้าฝ่าย/โครงการ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น เช่น การ
รับการตรวจประเมินระดับหน่วยงานโดยผู้ที่เกี่ยวข้องระดับหัวหน้าฝ่าย/โครงการมีส่วนร่วมใน
การรับการตรวจด้วยทุกครั้ง การมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินระดับสถาบัน การมีส่วนร่วม
ประชุม QA forum  

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน : มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และ
เกณฑค์ุณภาพที่สอดคล้องกับ สมศ., สกอ., มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้มีการปรับเพ่ิมตัวบ่งชี้
ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ในด้านบริหารจัดการคุณภาพ ในตัวบ่งชี้ที่ 9.2 และปรับเพ่ิมตัว
บ่งชี้ที่ 12.1 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง : คู่มือ
คุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ประจ าปีการศึกษา 2555)   

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ  3) การน า
ผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน : โดยมีการด าเนินการ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการจัดประชุมเพ่ือทบทวน  ตัวบ่งชี้ตาม
วาระ (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยฝ่าย
เลขานุการคณะท างานฯ ประจ าหน่วยงานจัดท าแผนการปฏิบัติงานให้สอดรับกับแผนการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามขั้นตอนดังนี้   
1) การจัดท าคู่มือคุณภาพของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
การตรวจสอบ โดยมีการก าหนดองค์ประกอบ ชนิดตัวบ่งชี้ การคิดรอบ ค าอธิบายตัวบ่งชี้ เกณฑ์
มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งก าหนดแหล่งข้อมูล และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 2) การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง โดยท าการรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบคุณภาพ และตัว
บ่งชี้ จากผู้ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ก าหนดในคู่มือคุณภาพอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
ที่สุด ซึ่งการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง จะต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานทุกครั้ง ก่อนจัดส่งให้ฝ่ายวิชาการตามก าหนด 
และ 3) หลังจากรับทราบผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ               
แล้ว จะต้องเข้าร่วมประชุม QA forum เพ่ือสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงาน น าผลการประเมินจุดเด่น จุดอ่อน กรอบระยะเวลาเพ่ือการแก้ไขจุดอ่อน อันดับ
ความส าคัญที่จะต้องแก้ไข และความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพ่ือการแก้ไขปัญหา 
ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  : มีการน าผลการประกัน
คุณภาพมาพัฒนาการด าเนินงาน โดยมีการหารือต่อคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา                 
เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน ในส่วนที่เป็นจุดเด่น และจุดด้อย เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์เกือบทุกตัวบ่งชี้  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน : มีระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ ร่ วมกัน               
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ืองาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองhttp://technopolis.sut.ac.th 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ นักศึกษา และ
ผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน : การส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการประเมินผลโครงการ /
กิจกรรมและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน ด้วยการเป็นคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน  

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน : โดยมีการร่วมกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีโดยการเข้าร่วมประชุมกับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือท าความเข้าใจ
ตัวบ่งชี้ และเปิดโอกาสให้มีการซักถามท าความเข้าใจ 
     นอกจากนี้เทคโนธานียังได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. มทส. โดยร่วมมือกับ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือการพัฒนา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้าน

http://technopolis.sut.ac.th/


 

  62 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
การประกันคุณภาพ ซึ่งในข้อตกลงให้และรับการสนับสนุน ข้อที่ 16 ได้กล่าวไว้ว่า “ด าเนินการ
จัดท ารายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหว การขับเคลื่อนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
พ้ืนที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ค าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” (เอกสาร
ประกอบที่ 9.1.3) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ :  เนื่องจากเทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการด้านบริการวิชาการ ด้านปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโลยี จึงเป็นศูนย์กลางใน
การสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบคุณภาพที่ 11 ทุกตัว
บ่งชี้ โดยมีการประสานงานข้อมูลกับทุกส านักงานวิชา เพ่ือพิจารณารายชื่ออาจารย์ และ
กิจกรรมที่ท าร่วมกันเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้
หน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

 
ด าเนินการครบทุกข้อ 

 

 
5 คะแนน 

 
9 ข้อ 

 
 
  

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 9.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 9.1.2  แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เอกสารประกอบที่ 9.1.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ 
  การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2555 ระหว่าง ส านักงานรับรอง 
  มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
  กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เอกสารอ้างอิง : ณ เทคโนธานี 
- รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ประจ าปีการศึกษา 2555 

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :  

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

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
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ตัวบงชี้ที่ 9.2   : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
(เทคโนธานี 1) 

    ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55) 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
ด าเนินการ 

3  หรือ 4  ข้อ 
ด าเนินการ 

5  หรือ 6 ข้อ 
ด าเนินการ 

7  ข้อ 
ด าเนินการ 

8 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  :  8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี โดย

ผู้บริหารสูงสุดของเทคโนธานี 
 
 

2. มีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR : Quality Management  
Representative) ระบบคุณภาพของเทคโนธานี เพื่อท าให้มั่นใจว่ายังคง
รักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื่อง 

 
 

3. มีการวางแผนการด าเนินงานประจ าปีเพ่ือรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO ของเทคโนธานีอย่างต่อเนื่อง 

 
 

4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO (QMRC : Quality 
Management  Representative Committee) ของเทคโนธานี 

 
 

5. มีการจัดท าเอกสารทุกระดับตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
ครบถัวน  เช่น คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการด าเนินการ แผนคุณภาพ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนต่างๆ และมี
การแต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control)    

 
 

6. มีการจัดอบรมทบทวนข้อก าหนดระบบคุณภาพ ISO ให้พนักงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

7. มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพ่ือตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal 
Quality Audit) ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี  

 
 

8. มีการตรวจติดตาม เพ่ือรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง อย่างใด
อย่างหนึ่งเมื่อถึงรอบการตรวจ โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ให้การ
รับรอง (CB : Certify Body) 
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รายละเอียดการด าเนินงาน :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี โดยผู้บริหารสูงสุดของ
เทคโนธาน ี : ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ก าหนดเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี และได้
ก าหนดนโยบายคุณภาพ ไว้ว่า  
- มุ่งม่ันที่จะให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของชุมชนมาก

ที่สุด 
- มุ่งม่ันที่จะเสริมสร้าง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
- มุ่งม่ันที่จะเป็นศูนย์กลางด้านบริการวิชาการ และด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ (เอกสารอ้างอิง : คู่มือคุณภาพ และ เอกสารประกอบ
ที ่9.2.1) 

2. มีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR : Quality Management  Representative) 
ระบบคุณภาพของเทคโนธานี เพื่อท าให้ม่ันใจว่ายังคงรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
มาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื่อง :  โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้แต่งตั้งหัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการเทคโนธานี เป็น QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการระบบบริหาร
คุณภาพ ISO ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (เอกสารประกอบที่ 9.2.2) 

3. มีการวางแผนการด าเนินงานประจ าปีเพื่อรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโน
ธานีอย่างต่อเนื่อง :  มีการวางแผนการด าเนินงานประจ าปีเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 
ของเทคโนธานีอย่างต่อเนื่อง โดย QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้จัดท าแผนการด าเนินการ
ประจ าปี เพ่ือด าเนินการรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากผู้อ านวยการเทคโนธานี และประกาศให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน  
(เอกสารประกอบที่ 9.2.3) 

4) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO (QMRC : Quality Management  
Representative Committee) ของเทคโนธานี มหาวิทยาลัยท าการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระบบบริหารคุณภาพ: ISO เทคโนธานี (QMRC : Quality Management Representative 
Committee) โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการเทคโนธานี และ QMR : ผู้แทนฝ่าย
บริหาร ตามล าดับ  และมีการจัดประชุมตามวาระ (เอกสารประกอบที่ 9.1.4) 

5) มีการจัดท าเอกสารทุกระดับตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ครบถัวน  เช่น คู่มือ
คุณภาพ ขั้นตอนการด าเนินการ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และ
เอกสารสนับสนุนต่างๆ และมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control)    
: โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) ได้จัดท าเอกสารระดับที่ 1 คือ คู่มือคุณภาพ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบที่ 9.3.4) และหัวหน้าฝ่าย/โครงการ/ผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดท าเอกสารระดับที่ 2 
คือ ขั้นตอนการด าเนินการ และเอกสารระดับที่ 3 ได้แก่ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ โดยผู้แทนฝ่ายบริหารเป็นผู้ทบทวน ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้อ านวยการเทคโนธานี  นอกจากนี้ผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้เสนอชื่อเจ้าหน้าที่งาน
ระบบบริหารคุณภาพเป็นผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control)  เพ่ือให้ผู้อ านวยการ
เทคโนธานีแต่งตั้ง ซึ่งเอกสารทุกฉบับจะต้องขึ้นทะเบียนควบคุม โดยผู้ควบคุมเอกสาร  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 9.2.4) 

6) มีการจัดอบรมทบทวนข้อก าหนดระบบคุณภาพ ISO ให้พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง :  
โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) ไดจ้ัดอบรมเพ่ือทบทวนการจัดท าเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO 
และทบทวนข้อก าหนดระบบคุณ ISO  ให้กับบุคลากร 1 ครั้ง  

7) มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal Quality Audit) 
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี :  มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพ่ือตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (IQA : Internal Quality Audit) ระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทค
โนธานี โดยผู้อ านวยการเทคโนธานี ผ่านความเห็นชอบของ QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร  และ
ก าหนดให้มีการตรวจประเมินตามแผน  

8) มีการตรวจติดตาม เพื่อรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งเม่ือถึง
รอบการตรวจ โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ให้การรับรอง (CB : Certify Body) : ยังไม่มี
การตรวจติดตาม เพ่ือรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) 
จ ากัด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีใหม่ 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
 

ด าเนินการ 7 ข้อ 
 

4 คะแนน 8 ข้อ 
 

 

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 9.2.1 ประกาศนโยบาย และวัตถุประสงค์คุณภาพ 
เอกสารประกอบที่ 9.2.2 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมตามระบบบริหาร 

คุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 9.2.3 แผนการด าเนินกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี  

ปีงบประมาณ 2555-2556 
เอกสารประกอบที่ 9.2.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008  

เอกสารอ้างอิง : ณ เทคโนธานี 
- คู่มือคุณภาพ 

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :  

เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/  เมนูหลัก / ISO9001:2008 
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/  เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
http://techopolis.sut.ac.th/หน้า%20เมนูหลัก%20ISO9001:2008
http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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องค์ประกอบที่ 11  : การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี

ตัวบงชี้ที่ 11.1  : มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา  
   เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (มทส. 1) 
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ  

1 ข้อ 
ด าเนินการ  

2 ข้อ 
ด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

ด าเนินการ               
5 ข้อ 

ด าเนินการครบ
ทุกข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง 

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
 
 

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

และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ 

 
 

6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีกับภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 ภารกิจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ               
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ร่วมกัน ซึ่งรูปแบบการด าเนินงานประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการค าปรึกษา
ด้านเทคโนโลยี การให้ค าปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยต่อยอด รวมถึง
กิจกรรมด้านรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) ในชุมชน ฯลฯ ซึ่งมี
หน่วยงานภายใต้การดูแลรับผิดชอบของเทคโนธานีเป็นผู้ด าเนินงาน ได้แก่ กลุ่มงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มทส. ซึ่งมีหน่วยงานย่อยได้แก่  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI), ส านักงาน
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา มทส. (SUT-IPMO), โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย เครือข่าย มทส. (iTAP), งานคลินิกเทคโนโลยี, หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติงาน 
(LSU) (เอกสารประกอบที่ 11.1.1) ซึ่งมีการด าเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1. มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เทคโนโลยี : ในระดับของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 และ
ระดับหน่วยงาน ได้แก่ แผนพัฒนาเทคโนธานี ระยะเวลา 5 ปี รวมถึงการจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทคโนธานี แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานประจ าหน่วยงาน เป็นต้น โดยได้มีการ
น าเสนอแผนฯ ผ่านคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เป็นที่ปรึกษาในระดับนโยบาย 

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด : มีผลการด าเนินงานการให้บริการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยมีการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานด้วย
ระบบสารสนเทศ เป็นรายเดือน รายไตรมาส (ตามท่ีส่วนแผนงานก าหนด) และมีการจัดท าสรุป
เป็นรายงานประจ าปีของเทคโนธานี   

3. มีการประเมินผลการด าเนินงาน  ด าเนินงาน : โดยมีการวัดความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ด้านการปรับแปลงฯ เช่น ผู้รับบริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผู้ขอรับค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี, 
ผู้ขอรับค าปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ  ซึ่งสอดรับกับการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

4. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  : โดยการ
ด าเนินงานทุกครั้งได้มีกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานโดยผู้รับบริการ หากมี
ข้อเสนอแนะหรือการแนะน า ผู้ด าเนินงานได้น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเทคโนธานี  ได้มีการด าเนินงานตามกระบวนการด้านการปรับแปลงฯ ภายใต้
การบริหารงานระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  

5. มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ : เช่น การน าผลงานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมาปรับแปลงพัฒนา หรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนหรือผู้รับบริการ โดยวิธีการต่าง ๆ   

ตามโครงการ 32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส. ได้ร่วมกับน าคณาจารย์จากส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ในการน าผลงานวิจัยฯ ลงไปทดลองจริงในพ้ืนที่ โดยคณาจารย์และ
นักศึกษา ได้น าผลการวิจัยดังกล่าวจัดท าเป็น  case study  ซึ่งวิธีดังกล่าว สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชนได้, สามารถเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยชุมชนของคณาจารย์กับงานปรับ
แปลงฯ โดยการร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีในชุมชน  (เทคโนธานีเป็นผู้ส ารวจความต้องการ 
และส่งข้อมูลให้นักวิจัยน าไปศึกษาและวิจัยต่อยอด แล้วน ามาถ่ายทอดหรือให้ค าปรึกษาแก่
ชุมชน) 
       ทั้งนี้ การบริการด้านการปรับแปลงฯ ทุกกิจกรรมจะต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
มาตรฐาน ตามผังกระบวนการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ได้แก่  
การอบรมเผยแพร่ความความรู้ การแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  การร่วมวิจัยและ
พัฒนา และการให้ค าปรึกษาเทคโนโลยี และแต่ละกิจกรรมยังมีขั้นตอนการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ อาทิเช่น การขอใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ
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บูรณาการระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีกับภารกิจอ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลัย : กล่าวคือ หลังจากมีการให้บริการค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการในเบื้องต้นแล้ว จะมีการ
ประเมินผลการให้บริการ เพ่ือน าไปเชื่อมโยงกับงานต่างๆ   ซึ่งจะสามารถสนองตอบความต้องการ
ของผู้รับบริการได้ เช่น การเชื่อมโยงเข้ากับงานบริการวิชาการ, การวิจัยต่อยอด, การเรียนการ
สอน, การให้ค าปรึกษาเชิงลึก, การบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น (โดยใช้ระบบประเมินผล
ตามการบริหารงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008) ตัวอย่างเช่น คณาจารย์ที่ร่วมงาน
การปรับแปลงฯ สามารถน าผลการด าเนินงานในพ้ืนที่หรือชุมชนกลับมาปรับปรุงหรือเสริม
ประสบการณ์ในการเรียนการสอน ฯลฯ 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 

 
5 คะแนน 

 

 
6 ข้อ 

 

 
 
 

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 

เอกสารประกอบที ่11.1.2 -  ผังกระบวนการการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด  
    และพัฒนาเทคโนโลยี 
  -  การใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
  -  การถ่ายทอดเทคโลโนยี 

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์ 

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

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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ตัวบงชี้ที่ 11.2  : ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด 
    และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (มทส. 2) 
    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมนิ : ร้อยละ 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
อยู่ระหว่างร้อยละ  

1 - 9 
ร้อยละ 10 - 14  ร้อยละ 15 - 19  ร้อยละ 20 - 24 มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 25 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  

 
      ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม จ านวน   118   คน จากจ านวนอาจารย์ประจ า ซึ่งนับรวมอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ (โดยจะไม่นับซ้ าแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีหลายกิจกรรม) จ านวน      360    คน คิดเป็นร้อยละ  32.78   ซ่ึงมีอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดโดยเทคโนธานี จ านวน  55   คน จากจ านวนอาจารย์ประจ า ซึ่งนับรวมอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ (โดยจะไม่นับซ้ าแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีหลายกิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ  15.28    
 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหาย()  
ไม่บรรลุเป้าหมาย() 

 
ร้อยละ 15.28 

 

 
3 คะแนน 

 

 
> ร้อยละ 25 

 

 
 
 

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 11.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด  
 และพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมต่ออาจารย์ประจ า     
 ปีการศึกษา 2555  (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)  
เอกสารประกอบที่ 11.2.2  งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
 ปีการศึกษา 2555  (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) (กิจกรรมเฉพาะของเทคโนธานี) 
เอกสารประกอบที่ 11.2.3 รายชื่ออาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด  
   และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555 (พ.ค.55 - เม.ย.56) 

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

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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 ตัวบงชี้ที่ 11.3  :  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด   
 และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (มทส.3) 

   ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 10-19 ร้อยละ 20-29 ร้อยละ 30-39 ร้อยละ 40-49 มากกว่าหรือเท่ากับ  

ร้อยละ 50 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  

 
 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม จ านวน   660   กิจกรรม เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่เทคโนธานี
ด าเนินการโดยมีคณาจารย์ส านักวิชาเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี / ให้ค าปรึกษา  435  กิจกรรม และ
รวมกิจกรรม/โครงการทั้งหมดที่ท าร่วมมากกว่า 1 ส านักวิชา หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  (ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนธานี   -  กิจกรรม)   โดยเป็นกิจกรรมที่เทคโนธานี
ด าเนินการเอง จ านวน 225  กิจกรรม เมื่อคิดเทียบจากจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวน  336  คน 
(ซึ่งไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) คิดเป็นร้อยละ  129.46  ซึ่งสามารถจ าแนกตามภารกิจได้ดังนี้    

ภารกิจ จ านวน (กิจกรรม/โครงการ) 
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 332 
2. การให้ค าปรึกษาเฉพาะด้าน 288 
3. การพัฒนา/ ปรับแปลง/ วิจัยต่อยอด 40 

รวม 660 
 
 
 

หมายเหตุ    :  การนับจ านวนโครงการทีม่ีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการ  จะนับกิจกรรมย่อย 
แทนการนับโครงการ 

 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 129.46 5 คะแนน ≥ ร้อยละ 50  
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รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 11.3.1 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา  
   เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า  
 ปีการศึกษา 2555  (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)  
เอกสารประกอบที่ 11.3.2 งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
 ปีการศึกษา 2555  (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) (กิจกรรมเฉพาะของเทคโนธานี) 

 หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์ 

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

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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ตัวบงชี้ที่ 11.4  : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและ 
พัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4)          

    ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56) 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน :  ระดับ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2.00 - 2.49 2.50 - 2.99 3.00 - 3.49 3.50 - 3.99 4.00 ขึ้นไป 

หมายเหตุ : หากได้ต่ ากว่า 2.00 ได้คะแนน 0 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  

 
       ในปีการศึกษา 2555 เทคโนธานีใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี จากหน่วยงานภายนอกที่มารับบริการ โดยจ าแนกกิจกรรม
ตามภารกิจ 4 ด้าน  คือ (1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 32 กิจกรรม/โครงการ  (2) การให้ค าปรึกษา
ด้านเทคโนโลยี (เบื้องต้น) 161 กิจกรรม/โครงการ (3) การให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี (โดย
ผู้เชี่ยวชาญ) 214 กิจกรรม/โครงการ และ (4) การพัฒนา/ การปรับแปลง/ การวิจัยต่อยอด 29 
กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งหมด    436     กิจกรรม/โครงการ ได้คะแนนเฉลี่ย   4.55     จาก
คะแนนเต็ม 5 ซึ่งสามารถจ าแนกตามภารกิจได้ดังนี้ 
 
 

ภารกิจ 
จ านวน (กิจกรรม/โครงการ) คะแนน

เฉลี่ย ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม 
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 32 31 4.49 
2. การให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี

เบื้องต้น 
161 160 4.54 

3. การให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

214 213 
(มี 186 กิจกรรม/โครงการ  

ที่ตอบแบบสอบถามเพียง 1 คน) 

4.96 

4. การพัฒนา/ การปรับแปลง/ การ
วิจัยต่อยอด 
 

29 10 
(โดยทั้ง 10 กิจกรรม/โครงการ
ตอบแบบสอบถามเพียง 1 คน) 

5.00 

รวม 436 414 
(คิดเป็นร้อยละ 94.95) 

4.55 

 
 
 
 
 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
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คะแนนเฉลี่ย  4.55 5 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.00  

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที่ 11.4.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา 
 เทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2555  (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)  

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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องค์ประกอบที่ 12  : การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 

ตัวบงชี้ที่ 12.1  : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (มทส. 5) 

    ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55) 

ชนิดตัวบงช้ี   : 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 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ได้ก าหนดตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานทั้ง 2 แผนงานหลัก คือ แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี และแผนงานบริการวิชาการ โดยไดก้ าหนด 6 เป้าหมาย ประกอบด้วย  
1. การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการ  ที่สามารถแก้ปัญหาและ

ตอบสนองความต้องการของภูมิภาค  
2. มีระบบบริหารจัดการและการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการ  

ได้รับการยอมรับ  
3. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการด้านปรับแปลง

ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการ  เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ่น   
4. มีการบูรณาการการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการเข้ากับ

ภารกิจอ่ืน   
5. การให้บริการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการ  ได้รับการ

รับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล   
6. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

วิชาการ ทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น 
        ทั้งนั้ ได้ก าหนดความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความส าเร็จใน
แต่ละแผนงานอย่างชัดเจน โดยในปีงบประมาณ 2555 เทคโนธานี มีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานที่
บรรลุเป้าหมาย ภาพรวม   33   ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 94) จากแผนปฏิบัติงานภาพรวม  35   
ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 100)  โดยจ าแนกตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ดังนี้ 
1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม มี   15   ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย   14   ตัวชี้วัด (คิดเป็น

ร้อยละ 93) และไม่บรรลุเป้าหมาย   1   ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 7) 
2. แผนงานปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มี   20  ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย  19    

ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 95)  และไม่บรรลุเป้าหมาย  1   ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 5) 
           (เอกสารประกอบที่ 12.1.1 – 12.1.2) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 
 
        สรุปตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555  2554 และ  2553 ที่บรรลุ 
เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 94  95  และ 88 ตามล าดับ   โดยผลด าเนินงานดังกล่าวได้รับการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 4/2555 เมื่อคราวการประชุมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  
(เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี) 
 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย()  
 

ร้อยละ 94  
 

 
5 คะแนน 

 

 
ร้อยละ 80 

 

 
 
 

รายการหลักฐาน :  อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที ่12.1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการเทคโนธานี  
  ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 
เอกสารประกอบที่ 12.1.2  รายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
    (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 

เอกสารอ้างอิง : ณ เทคโนธานี 
 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี       

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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ตารางที่ 2 : สรุปคะแนนองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายและเกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย*1 
ผลการ

ด าเนินงาน* 

คะแนน 
การประเมิน  
ตามเกณฑ์ 

 
บรรลุเป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และ
แผนการด าเนินการ 

    

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   5.00 บรรลุครบทุก 

ตัวบ่งช้ี=100% 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม     
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 5.2     กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 5.3     การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมใน
ประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1) 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 5.5 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมใน
ประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน  
(สมศ. 18.2) 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5   5.00 บรรลุครบทุก 

ตัวบ่งช้ี=100% 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ     
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน 

และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน  
7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้   5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง   6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7   5.00 บรรลุครบทุกตัว     

= 100% 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ     

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8   5.00 
บรรลุครบ 

ตัวบ่งช้ี  

= 100% 
 

                                        
* ใหร้ะบุเป็นตวัเลขทีส่อดคลอ้งกบัเกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิส ำหรบัตวับ่งชีน้ัน้ ๆ เช่น ระบเุป็นค่ำรอ้ยละ หรอืระบุเป็นจ ำนวน หรอืระบุเป็น
ขอ้ หรอืระบุเป็นระดบั 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
 

เป้าหมาย*2 
ผลการ

ด าเนินงาน* 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตามเกณฑ์ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ 9.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการระบบบริหาร

จัดการคุณภาพ (เทคโนธานี 1)  
8 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9   4.50 
บรรลุ 1 ตัวบ่งช้ี

จาก 2 ตัวบ่งช้ี  

ตัวบ่งช้ี=50% 
องค์ประกอบที ่11 การปรับแปลง ถา่ยทอด  
                        และพัฒนาเทคโนโลยี                 

    

ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตามเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย(มทส. 1) 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีส่วนร่วมในการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจ า (มทส. 2) 

> ร้อยละ 25 ร้อยละ 15.28 3 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจ า (มทส.3) 

> ร้อยละ 50 ร้อยละ 129.46 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4) 

> 4.00  4.55  5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 11    
4.50 

บรรลุ 3 ตัวบ่งช้ี

จาก 4 ตัวบ่งช้ี  

= 75 % 
องค์ประกอบที ่12 การบริหารจัดการตามภารกจิหลกั         
ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ

การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 94 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12   5.00 
บรรลุครบ 

ตัวบ่งช้ี  

= 100 % 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

  4.86 
บรรลุ 16 ตัวบ่งช้ี

จาก 18 ตัวบ่งช้ี  

= 88.90 % 
 

 

                                        
* ใหร้ะบุเป็นตวัเลขทีส่อดคลอ้งกบัเกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิส ำหรบัตวับ่งชีน้ัน้ ๆ เช่น ระบุเป็นค่ำรอ้ยละ หรอืระบุเป็นจ ำนวน หรอืระบุเป็น
ขอ้ หรอืระบุเป็นระดบั 
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ตารางที่ 3 : เปรียบเทียบ องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามผลการด าเนินงาน ระหว่างปีการศึกษา 2553  2554 และ 2555 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

เป้าหมาย ผล คะแนน 
บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 
เป้าหมาย ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 
เป้าหมาย ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  8 8 5  8 8 5  8 8 5  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   5 100 %   5.00 100 %   5.00 100 % 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกส่ังคม 5 5 5  5 5 5  5 5 5  

ตัวบ่งชี้ 5.2     กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

4 4 4  4 4 4  5 5 5  

ตัวบ่งชี้ 5.3     การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 

5 5 5  5 5 5  5 5 5  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมใน
ประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1) 

5 5 5  5 5 5  5 5 5  

ตัวบ่งชี้ 5.5 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมใน
ประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (สมศ. 18.2) 

A/NA A/NA A/NA A/NA 5 5 5  5 5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5   4.75 100 %   4.80 100 %   5.00 100 % 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี 

และผู้บริหารทุกระดับของเทคโนธานี 
7 7 5  7 6 4  7 7 5  

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้   5 5 5  5 5 5  5 5 5  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

เป้าหมาย ผล คะแนน 
บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 
เป้าหมาย ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 
เป้าหมาย ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

ตัวบ่งชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 5 5  5 5 5  5 5 5  

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง   6 6 5  6 6 5  6 6 5  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7   5.00 100 %   4.75 75 %   5.00 100 % 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  7 7 5  7 6 4  7 7 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8   5.00 100 %   4.00 0 %   5.00 100 % 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 8 5  8 8 4  9 9 5  
ตัวบ่งชี้ 9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15) 
4 4.66 4.66  4 4.64 4.64  - - - - 

ตัวบ่งชี้ 9.3 
(เปลี่ยนเป็น 9.2) 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ (เทคโนธานี 1)  

8 8 5  8 8 5  8 7 4  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9   4.87 100 %   4.55 100 %   4.50 100 % 

องค์ประกอบที ่11 การปรับแปลง ถา่ยทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี                

ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตามเป้า 
หมายของมหาวิทยาลัย (มทส. 1) 

6 6 5  6 6 5  6 6 5  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

เป้าหมาย ผล คะแนน 
บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 
เป้าหมาย ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 
เป้าหมาย ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีส่วนร่วมในการปรับ
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (มทส. 2) 

>  
ร้อยละ 

25 

 
ร้อยละ 
15.64 

 
3 

 
 

>  
ร้อยละ 

25 

 
ร้อยละ 
16.59 

 
3 

 
 

>  
ร้อยละ 

25 

 
ร้อยละ 
15.28 

 
3 

 
 

ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (มทส.3) 

>  
ร้อยละ 

50 

 
ร้อยละ 
71.62 

 
5 

 
 

>  
ร้อยละ 

50 

 
ร้อยละ 
82.93 

 
5 

 
 

>  
ร้อยละ 

50 

 
ร้อยละ 
129.46 

 
5 

 
 

ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4) 

>  
4.00 

 
4.21  

 
5 

 
 

>  
4.00 

 
4.44  

 
5 

 
 

>  
4.00 

 
4.55  

 
5 

 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 11   4.50 75 %   4.50 75 %   4.50 75 % 

องค์ประกอบที ่12 การบริหารจัดการตามภารกจิหลกั     

ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงาน 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
95 

 
5 

 
 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
96.61 

 
5 

 
 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
95.00 

 
5 

 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12   5.00    5.00 100 %   5.00 100 % 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

  4.81 บรรลุ 17 ตัว

บ่งช้ีจาก 18 ตัว

บ่งช้ี = 94.44% 

  4.67 บรรลุ 16 ตัว

บ่งช้ีจาก 19 ตัว

บ่งช้ี = 84.21% 

  4.86 บรรลุ 16 ตัวบ่งช้ี 

จาก 18 ตัวบ่งช้ี  

=  88.90 % 

หมายเหตุ :  ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ในปีการศึกษา 2553   ก าหนดให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

 ปีการศึกษา 2555   ได้ตัด ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ออก  และขยับตัวบ่งชี้ที่ 9.3 เป็น 9.2 แทน 



  81 
 

 
จุดเด่น-แนวทางเสริม และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข 

      จากรายละเอียดของผลการประเมินการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและ  
ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 2 สรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม      
และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของหน่วยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
จุดเด่น : 
1. แผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับปณิธาน นโยบาย และจุดเน้นตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
2. มีการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 
3. ในภาพรวมบุคลากรทุกฝ่าย/โครงการ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยส่วนใหญ ่
4. มีโครงการหลักและโครงการอ่ืน ๆ ที่มีความหลากหลาย และบางโครงการมีความ

ต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
5. มีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก 

 แนวทางเสริม : 
1. ควรเร่งรัดให้ฝ่าย/โครงการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ของฝ่าย/โครงการให้มีความเชื่อมโยงกับ

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 

จุดอ่อน :  
 ไม่ปรากฏ 

 แนวทางแก้ไข : 
 ไมมี่ 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 จุดเด่น : 

1. มีการด าเนินงานตามโครงการบริการวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคม  
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

2. มีขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจัด
ฝึกอบรมสัมมนาทั้งแบบ Public Training และ In-house Training การจัดฝึกอบรมแบบ
ออนไลน์ (e-Training) การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบ
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ค่ายวิชาการและแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตลอดจนการให้ค าปรึกษาเฉพาะพ้ืนที่ เป็นต้น ท าให้สามารถรองรับ  
กลุ่มผู้รับบริการได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3. มีการประสานงานกับคณาจารย์ในส านักวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการ
ให้บริการวิชาการแบบบูรณาการ ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ 3 
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4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชนอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น โดยมี
รูปแบบความร่วมมือในลักษณะ MOU การจ้างเป็นที่ปรึกษา และการด าเนินงาน
โครงการร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดภาคีในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการที่เข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง 

5. มีการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม         
ด้านการศึกษา ด้านเกษตร ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างกว้างขวาง 

6. เทคโนธานีมีระบบการบริหารงาน ISO9001:2008 เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

7. เทคโนธานีมีรูปแบบการให้บริการวิชาการแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต          
(e-Training) ท าให้ชุมชนและสังคมเข้าถึงองค์ความรู้ที่จัดบริการวิชาการได้อย่างทั่วถึง 

 แนวทางเสริม : 
1. หาวิธีการหรือรูปแบบความร่วมมือกับคณาจารย์ในส านักวิชาต่างๆ เพ่ือจัดบริการ

วิชาการแบบบูรณาการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
2. จัดโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและ

สังคมให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ 
3. ควรน าองค์ความรู้ด้าน Basic Science แก้ไขปัญหาชุมชน 

 จุดอ่อน : 
1. คณาจารย์ในส านักวิชาต่างๆ มีภาระงานสอนจ านวนมาก ท าให้การด าเนินงานบริการ

วิชาการไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ 
2. การด าเนินงานบริการวิชาการบางโครงการยังขาดการติดตามและประเมินผลกระทบ         

ที่มีต่อบุคคล ชุมชน และสังคม 
3. ยังขาดฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร และผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ 

 แนวทางแก้ไข : 
1. หาวิธีการสร้างแรงจูงใจหรือปรับปรุงรูปแบบการการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ

เพ่ือให้คณาจารย์ในส านักวิชาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการวิชาการให้มากข้ึน 
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการโดยค านึงถึงกระบวนการ PDCA เพ่ือให้การด าเนินงานครบ

วงจร โดยเฉพาะการติดตามผลกระทบที่มี ต่อบุคคล ชุมชนและสังคม รวมถึง              
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดแผนและงบประมาณในการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร และ
ผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น : 
1. ภารกิจหลักในด้านการบริการวิชาการ มีกลไกในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) เพ่ือก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทคโนธานี และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดตัวชี้วัดไว้
ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานด้านบริการวิชาการสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด            
ที่ก าหนดไว้ได้ครบทุกตัวชี้วัด 

2. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. มีการน านโยบายหลักของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการแต่งตั้ง

คณะท างานชุดต่างๆ ในการบริหารจัดการ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา           
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความรู้  การด าเนินกิจกรรม 5ส ตลอดจนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO  

4. มีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร รวมถึงมีการรายงาน/ติดตามผลการด าเนินงานผ่านการ
ประชุมหัวหน้าฝ่าย/โครงการ และการประชุมบุคลากรเทคโนธานีเป็นประจ าทุกเดือน 

5. มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในบริหาร เช่น การลงเวลาผ่านระบบ scan การกรอก
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ Online 

 แนวทางเสริม : 
1. ควรทบทวน SWOT Analysis เป็นประจ าทุก ๆ ปีเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ         

ด้านบริการวิชาการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. หน่วยงานควรปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให้สามารถใช้งานได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือก่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

3. ควรมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นส่วนกลางของหน่วยงาน ซึ่งจะสามารถน าไปเชื่อมโยงข้อมูล
ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ฝ่าย/โครงการ และเป็นการสร้าง
และขยายเครือข่ายการให้บริการได้อีกทางหนึ่ง 

จุดอ่อน :  
 ไม่ปรากฏ 

 แนวทางแก้ไข : 
 ไมมี่ 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง  เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  ปีการศึกษา 2554 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 จุดเด่น : 

1. เทคโนธานีมีการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณภายใต้ระเบียบบริหารวิสาหกิจ 
ของมหาวิทยาลั ย  มีการจัดท ารายงานงบการ เงินทุกไตรมาส เ พ่ือเสนอต่อ             
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาตาม
ขั้นตอน  

แนวทางเสริม : 
1. ควรมีการจัดท างบประมาณใกล้เคียงความเป็นจริง และให้มีการปรับปรุงงบประมาณ

กลางปีน้อยท่ีสุด 
จุดอ่อน : 
1. ขาดระบบสารสนเทศ (MIS) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
2. ระเบียบกฎเกณฑ์บางเรื่องขาดความยืดหยุ่นไม่เอ้ือสนับสนุนการท างานกับหน่วย

วิสาหกิจที่ต้องอาศัยความคล่องตัว และรวดเร็วตอบสนองภายนอกได้ 
 แนวทางแก้ไข : 

1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนระบบสารสนเทศ (MIS) ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการ
ผู้ใช้งาน 

2. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ทบทวนระเบียบหรือให้ความรู้ 
แนวทางปฏิบัติชัดเจนอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยวิสาหกิจ 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
จุดเด่น : 
1. มีการด าเนินการตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมให้การประกันคุณภาพ

ระดับหน่วยงาน และระดับสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้  เทคโนธานี          
ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
อยู่เสมอ และเทคโนธานีได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพโดยได้ก าหนดตัวบ่งชี้ขั้นต่ า            
ที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเองตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  นอกจากนี้         
เทคโนธานียังเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และประสานเผยแพร่ขอมูลให้ทุกส านักวิชาร่วมใช้ประโยชน์ร่วมกัน              
เพ่ือด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 11 ในทุกตัวบ่งชี้  

แนวทางเสริม : 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่พนักงานทุกระดับ เพ่ือให้พนักงาน     

มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเข้าใจ 

จุดอ่อน :  
 ไม่ปรากฏ 

 แนวทางแก้ไข : 
 ไมมี่ 
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องค์ประกอบที ่11  การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
จุดเด่น : 
1. มีการท าวิจัยและพัฒนาจากปัญหาของภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรม และต่อยอด

งานวิจัยพัฒนาทางเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศได้อย่างยั่งยืน 

2. เทคโนธานีมีระบบการบริหารงาน ISO 9001:2008 เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

 แนวทางเสริม : 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 

และ/หรือพนักงานชั่วคราวประจ าหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมให้บริการ          
ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับ
สภาวการณ์เพ่ือรองรับการให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

3. จัดให้มีช่องทางหลากหลายเพ่ือที่จะสนับสนุนการให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี เช่น 
 การสนับสนุนงบประมาณส าหรับผู้ที่ต้องการให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบเดียวกับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัย 
 ควรให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการประสานงานและรับผิดชอบ

ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

 จุดอ่อน : 
1. บุคลากรผู้ให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  : ซึ่งเป็นคณาจารย์        

มีภาระงานมากทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริหารท าให้ไม่สามารถ
ให้บริการผู้ขอรับบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกด้าน 

 แนวทางแก้ไข : 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ เกิดการตระหนักถึงความจ าเป็น / 

ความส าคัญของการให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี         
ที่เหมาะสมแก่สังคม เช่น ให้น้ าหนักภาระงานด้านนี้ให้มากขึ้น และมีรางวัลพนักงาน
ดีเด่นด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
 

องค์ประกอบที่ 12  การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 
จุดเด่น : 
1. ภารกิจหลักทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการวิชาการ และด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยี  มีการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน           
ตามแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาหน่วยงานครบทุกตัวชี้วัด ยกเว้นระดับความพึงพอใจ
มีผลประเมินไม่เป็นไปตามเป้าท่ีตั้งไว้ แต่อยู่ในระดับค่อนข้างดีมาก 

แนวทางเสริม : 
1. ปรับปรุงการบริการและการประสานงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ตรงตามความต้องการ

ผู้ใช้บริการ,มากที่สุด 

จุดอ่อน :  
 ไม่ปรากฏ 

 แนวทางแก้ไข : 
 ไมมี่ 
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