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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ปีการศึกษา
2555 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานการวิเคราะห์ และประเมินผลงานของเทคโนธานี
ในรอบปีการศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2556) ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพื่อให้
เป็ น ข้อมู ล ประกอบการประเมิน คุณภาพการศึกษาจากหน่ ว ยงานภายนอก ซึ่งเทคโนธานี จะนาผล
ประเมินไปใช้กาหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2556 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2556 (จากการแจ้งเวียนเอกสาร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เทคโนธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุ รนารี ปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒ นาการ
ทางานของเทคโนธานีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามปณิธาน และวิสัยทัศน์ของเทคโนธานีต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ทองโสภา)
ผู้อานวยการเทคโนธานี
ประธานคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี

ก

บทสรุปผูบริหาร
เทคโนธานี มีบทบาทหนาที่ภารกิจหลักในการใหบริการวิชาการ การปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี สู ชุ ม ชน ประสานความร ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ เป น การตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่ใหเทคโนธานีเปนหนวยงานกลางในการเชื่อมโยงภารกิจในการบริการวิชาการ การปรับแปลง
ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสูสังคมของมหาวิทยาลัย
ในปการศึกษา 2555 เทคโนธานีไดดําเนินการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หนวยงานเพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2555
(พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2556) เทคโนธานีไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีตัวบงชี้ข อง สกอ.
จํานวน 9 ตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้ มทส. จํานวน 5 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เทคโนธานี 1 ตัวบงชี้ รวมทั้งสิ้น 18
ตัวบงชี้ ใน 7 องคประกอบ ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพภาพรวม
1. ในภาพรวม ผลการดําเนินงานของหนวยงานอยูในระดับดีมาก คือได คะแนน 4.86 จากคะแนนเต็ม 5
2. เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ทั้งหมด 18 ตัวบงชี้ พบวา
2.1 ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก จํานวนทั้งสิ้น 16 ตัวบงชี้ 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 นํ า ป อ งกัน หรื อแก ป ญหาในสั ง คมในประเด็ น ที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (5 คะแนน)
7) ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และผูบริหารทุกระดับของเทคโนธานี
(5 คะแนน)
8) ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาเทคโนธานีสูหนวยงานเรีย นรู (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 มี ร ะบบและกลไกในการปรั บ แปลง ถ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี
(5 คะแนน)
14) ตัวบงชี้ 11.3 ร อ ยละของกิ จ กรรมหรื อ โครงการปรั บ แปลง ถ า ยทอดและพั ฒ นา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา (5 คะแนน)
15) ตัวบงชี้ 11.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูบริการงานปรับแปลง ถายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี (5 คะแนน)
16) ตัวบงชี้ 12.1 รอยละของการบรรลุ เปาหมายตามตัวบง ชี้ข องการปฏิบั ติงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน (5 คะแนน)
ข

2.2 ผลการประเมินตัวบงชี้ที่อยูในระดับดี จํานวนทั้งสิ้น 1 ตัวบงชี้ ไดแก
1) ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย (4 คะแนน)
2.3 ผลการประเมินตัวบงชี้ที่อยูในระดับพอใช จํานวนทั้งสิ้น 1 ตัวบงชี้ ไดแก
1) ตัวบงชี้ 11.2 รอยละของอาจารย ที่มี สวนรว มในการปรั บแปลง ถา ยทอดและพั ฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา (3 คะแนน)
ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ
องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
เทคโนธานี ไดกําหนดปณิธาน วิสัย ทัศน พันธกิจ ไวชัดเจนอีกทั้งมีแ ผนกลยุทธ แผนการ
ดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร
สรุปผลการประเมินตนเอง : ไดคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเปาหมาย 1 ตัวบงชี้ จาก 1 ตัวบงชี้ คิดเปน 100 %
องคประกอบที่ 5
การบริการวิชาการ
เทคโนธานี ไดรับมอบหมายภารกิจหลักที่สําคัญจากมหาวิทยาลัย คือ งานบริการวิชาการแก
สังคม สวนใหญเนนการใหบริ การในรูปแบบการจัดอบรม สั ม มนา และการจัดทําคาย มีก ารใชทรัพยากร
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 %
องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
เทคโนธานี ใช ระบบการบริหารที่มีคณะกรรมการบริห ารหนว ยงานมีส วนสําคั ญในการ
กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบาย ซึ่งใชหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบไดใ นการบริหารจัดการภายใน
หนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดีย วกัน โดยมีฝาย/โครงการ เปนตัวหลักในการดําเนินงาน
และมุงเนนใหบุคลากรมีสวนรวมตอการพัฒนาหนวยงาน สงเสริมใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ย นเรีย นรู และนําระบบ
บริ หารความเสี่ ย งมาใชใ นกระบวนการบริ หาร ช วยใหเ กิ ดความมั่น ใจต อ ระบบบริก ารยิ่ ง ขึ้น ตลอดจน
การพยายามนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการทํางานใหมีระบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังไดทํา
การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
สรุปผลการประเมินตนเอง : ไดคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเปาหมาย 5 ตัวบงชี้ จาก 5 ตัวบงชี้ คิดเปน 100 %
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
เทคโนธานี มีรูปแบบการบริหารจัดการทางเงิน และงบประมาณเป นของตนเองแตอ ยู
ภายใตกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณ มีการวิเคราะหคาใชจาย มีการ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ ไดสรางความ
ค

เชื่อ มโยงกับ การวางแผนงบประมาณตามภารกิจไดเป นอย างดี และมี การจัดทํ าแผนกลยุทธ ทางการเงิ น
ที่เปนรูปธรรม
สรุปผลการประเมินตนเอง : ไดคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเปาหมาย 1 ตัวบงชี้ จาก 1 ตัวบงชี้ คิดเปน 100 %
องคประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เทคโนธานี ใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพโดยไดจัดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เหมาะสมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินการอยางตอเนื่องถือเปนสวนหนึ่ง
ในงานประจํ า โดยมี ก ารบริ ห ารจั ดการตั้ ง แต ก ารวางแผน การดํ า เนิน งานตามแผน การตรวจสอบและ
ประเมิน ผล ส งเสริม ให บุคลากรทุก ฝาย/โครงการมีส วนรวมในการรับรู เขาใจในการทํ าประกั นคุณ ภาพ
การศึกษา นอกจากนี้ยังไดนําระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เขามาใชในหนวยงานเพื่อสงเสริม สนับสนุน
ใหบุ คลากรปฏิบั ติง านอย างเป นระบบ ได กํา หนดเปน ตัว บง ชี้ข องเทคโนธานี ซึ่ งจะพยายามดํ าเนิน การ
ใหครบตามเกณฑมาตรฐานในตัวบงชี้ที่ 9.2
สรุปผลการประเมินตนเอง : ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน ระดับดี
บรรลุเปาหมาย 1 ตัวบงชี้ จาก 2 ตัวบงชี้ คิดเปน 50 %
องคประกอบที่ 11

การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานี ไดรับมอบหมายภารกิจหลักที่ สําคัญจากมหาวิทยาลัย คือ งานปรับแปลง
ถา ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ว นใหญ เน น การให บ ริก ารในรู ปแบบการให คํา ปรึ กษา งานศึ ก ษาวิ จั ย
ปรับแปลง ถายทอดเทคโนโลยี ผานรูปแบบตาง ๆ รวมถึงงานสรางความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม ไดมีการดําเนินการตามรูปแบบประกันคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานที่ย อมรับ มีการจัดทํา
แผนเชื่ อ มโยงบู ร ณาการงานปรั บ แปลง ถ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ให เ ข า กั บ ภารกิ จ งานอื่ น
ของมหาวิทยาลัย หรือประยุกตใหเขากับชุมชน เพื่อแกไขปญหาชุมชน การเชิญผูเชี่ยวชาญเขารวมวิจัย ตอยอด
กับกลุมอุตสาหกรรม การบมเพาะธุรกิจ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
นอกจากนี้ยังพบวามีการประเมินสัม ฤทธิผล 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 คิดเป็ น 75 %
องคประกอบที่ 12

การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตามที่ เทคโนธานี ได ดํา เนิ นการตามแผนปฏิ บัติ การประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2555
ในภารกิจหลัก 2 ประการ ไดแ ก งานบริการวิชาการ และงานปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
บรรลุเปาหมาย คิดเปนรอยละ 94 โดยตั้งเปาหมายไวรอยละ 80
สรุปผลการประเมินตนเอง : ไดคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเปาหมาย 1 ตัวบงชี้ จาก 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็ น 100 %
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ความเป็นมาของเทคโนธานี
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เป็นต้นมา จนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) รัฐบาลได้เน้นความสาคัญต่อบทบาทของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการปรับ
บทบาทให้เอื้ออานวยต่อการสร้างความสัมพันธ์และร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐบาลในการ
พัฒนาวิทยาการร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีในการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่ผ่านมามีปัญหาหลักที่สาคัญ 3 ประการ ที่ต้องการการ
ปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่
1. การวิจัยและพัฒนา ขาดเป้าหมายและทิศทางการวิจัย ขาดความต่อเนื่อง ทาให้ไม่สามารถ
พั ฒ นาไปสู่ ก ระบวนการผลิ ต ในเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ ขาดงบประมาณสนั บ สนุ น จากภาคเอกชน
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยังมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาน้อย
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสียเปรียบในสัญญาการนาเข้าเทคโนโลยีขาดความสามารถในการ
ต่อรองและการคัดเลือกเทคโนโลยี เพราะขาดข้อมูลสารสนเทศ ขาดความรู้ และไม่สามารถ
พึ่งตนเองในการดัดแปลงหรือปรับปรุง ให้เหมาะสมกับทรัพยากรของประเภทอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
3. การขาดกาลังคนที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการผลิตกาลังคนผิดประเภท
ขาดประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติภาคสนาม ขาดความชานาญในการใช้
อุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และใช้กาลังคนไม่
คุ้มค่า
ตลอดจนควรมีการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเฉพาะ เช่น ศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ
จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้วางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้
เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ และแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง โดยเตรียมการ
และวางแผนการจัดตั้ง เทคโนธานี (Technopolis) ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการตั้งมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม โดย
สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด
เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดเทคโนธานี (Technopolis) ซึ่ง
ประกอบด้วยอาคารจานวน 9 หลัง พื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 600 ไร่
1

แผนการจัดตั้งเทคโนธานี เป็นส่ วนหนึ่งของแผนการจัดตั้งมหาวิทยาลั ย ในช่ว งแรกก่อนที่จะ
พัฒนาให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ รัฐบาลได้กาหนดที่จะใช้บริเวณเทคโนธานีเป็น
สถานที่จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี 2538 (world Tech’95 Thailand) ซึ่งเป็นการแสดง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับชาติ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็น
ทีร่ ู้จักอย่างกว้างขวาง
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 2/2539 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2539 มี
มติอนุมัติให้ยกเลิกศูนย์บริการวิชาการกับ ส่วนงานเทคโนธานีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้ งเป็นส่วนงานมี
ฐานะเทีย บเท่ าส านั ก วิ ช า ศูน ย์ และสถาบั นของมหาวิ ทยาลั ย เรี ยกว่ า “เทคโนธานี ” เพื่ อท าหน้ า ที่เ ป็ น
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดาเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม และด้านการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียด
ตามข้อกาหนด 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 ฝ่ายบริหารงานทั่ว ไป 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) จากัด
ปี พ.ศ. 2549 ได้ป รั บ โครงสร้ างการบริห ารของเทคโนธานี เป็น 3 ฝ่ าย 4 โครงการ คือ ฝ่ าย
บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการอุทยานผีเสื้อ โครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และโครงการศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน โดยในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2550 เช่นเดิม และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 เทคโนธานี ได้ ปรับ เพิ่มอีก 2
โครงการ คือโครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ และโครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม
ปลายปี พ.ศ. 2552 ได้เพิ่มอีก 1 โครงการ คือ โครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ โดยมี
สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร F 1)
ต้นปี พ.ศ. 2553 ได้แต่งตั้งตาแหน่งหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี 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 ได้ปรับเพิ่มอีก 2 โครงการ คือ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และโครงการ
เมืองจราจรจาลอง
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เดื อนกุ มภาพั น ธ์ พ.ศ. 2555 ได้ มี การปรั บเปลี่ ยนผู้ อ านวยการเทคโนธานี และมี การแต่ งตั้ ง
รักษาการแทนรองผู้อานวยการเทคโนธานี เพิ่มอีก 1 ตาแหน่ง และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 มีการทดลอง
ปรั บ เปลี่ ยนโครงสร้ างการบริ ห ารงาน ซึ่งแบ่งโครงสร้างเป็น 5 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ มอุ ทยานการเรียนรู้สิ ริ นธร
(Sirindhorn Learning Park) กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park Group) กลุ่มบริการวิชาการ
(Academic Service Group) กลุ่มโครงการพิเศษ (Special Project Group) และกลุ่มสนับสนุนการบริหารงาน
กลาง (Central Administration Support Group) โดยยกเลิกตาแหน่งหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการเทคโน
ธานี เป็นการภายใน และกาหนดให้มีระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) เพื่อทาหน้าที่
รับผิดชอบภาระงานด้านระบบคุณภาพ 5 ระบบ ประกอบด้วย ระบบบริหารคุณภาพ ISO ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ระบบการจัดการความรู้ ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบกิจกรรม 5ส ทั้งนี้ ให้งาน
ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) อยู่ในความรับผิดชอบของผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR
และสังกัด
อยู่ในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับผู้อานวยการเทคโนธานี
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี จึงขอระงับการขอการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2555 – วันที่
31 ธัน วาคม 2555 และจากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ครั้ง ที่ 2/2555 เมื่อ วั นที่ 21
พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีเล็งเห็นความสาคัญการดารงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน
ไว้ จึงได้มีมติให้เทคโนธานีดาเนินการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ต่อเนื่องไว้เหมือนเดิม ดังนั้น เทคโน
ธานีจึงได้ดาเนินการเตรียมกลับเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 โดยแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร
QMR เพื่อทาให้มั่นใจว่า มีการดาเนินการตามขั้นตอนในการกลับเข้าสู่ระบบคุณภาพและดารงรักษาระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO ไว้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะได้รับ การตรวจประเมินจากบริษัท SGS (Thailand)
Ltd. ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการเทคโนธานีใหม่อีกครั้ ง
และต่อจากนั้นได้มีการแต่งตั้งรองผู้อานวยการเทคโนธานี โดยผู้บริหารชุดใหม่ได้มีนโยบายปรับโครงสร้าง
บริหารงานเทคโนธานีใหม่ และยังคงในความสาคัญในการดาเนินการตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงเอกสารตามระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO ใหม่ ให้ ส อดรั บกั บสภาพปัจจุ บัน ทาให้ ต้ องเลื่ อนการตรวจประเมินจากจากบริษั ท SGS
(Thailand) Ltd. ออกไป และคาดว่าจะได้รับการรับรองระบบคุณภาพประมาณปลายปี พ.ศ. 2556 นี้

2. บทบาทหน้าที่

เทคโนธานี เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการ
การปรั บ แปลง ถ่า ยทอดและพัฒ นาเทคโนโลยีสู่ ชุม ชน ประสานความร่ ว มมือ กั บภาครัฐ และภาคเอกชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดาเนินงานตาม
ภารกิจในการบริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ

3. วิสัยทัศน์

นิคมวิจัยของภูมิภาค (Research Park for the Region)
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4. พันธกิจ

4.1 พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.2 ให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต
4.3 ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการพึ่งพา
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 : มีเป้าประสงค์ดงั นี้
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) การพัฒนาสถานที่ทางานให้น่าอยู่เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตบุคลากร
5.6 เพียบพร้อม : มีเป้าประสงค์ดังนี้
1) เทคโนธานีเป็นต้นแบบชุมชนวิจัยที่สมบูรณ์
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6. แผนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 6 ด้าน
การที่เทคโนธานีจะเป็น “นิคมวิจัยของภูมิภาค” ตามวิสัยทัศน์ได้ เทคโนธานีต้องสามารถ
เป็น
“อุทยานวิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับภูมิภาค” (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
ผลสัมฤทธิ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถทาให้เทคโนธานี “เป็นชุมชนวิจัยที่น่าอยู่ น่าทางาน” (โดย
ใช้กลยุทธ์ “เพียบพร้อม” เป็นตัวขับเคลื่อน)

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

8. โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี
เทคโนธานี ด าเนิ น งานภายใต้ ก ากั บ ของ “คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ” ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากสานักวิชา และศูนย์ต่างๆ ทาหน้าที่วางแผน และกาหนด
นโยบายในภาพรวม กากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กาหนด
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2555 (มีนาคม 2555 – มีนาคม 2556)

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปงบปร มา พ.ศ. 2555
อธิการบดี
ค

กรรมการบริหารเทคโนธานี

ผู้อานวยการเทคโนธานี
ร บบบริหารคุ ภาพ
(ผู้แทน ายบริหาร : QMR)

รองผู้อานวยการเทคโนธานี

กลุมอุทยาน
การเรียนรู้สริ ินธร

กลุมอุทยาน
วิทยาศาส ร์

กลุมบริการวิ าการ

กลุมโครงการพิเศ

กลุมสนับสนุนการ
บริหารงานกลาง
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1) กลุมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร (LP : Sirindhorn Learning Park) เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ด้วยการระดมทรัพยากรและสรรพกาลังที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมทั้ งประชาชนที่สนใจทั่วไป
ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเกษตร วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการสร้างจิตสานึกที่ดีในการใช้รถใช้
ถนนให้มีความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น ซึ่งแหล่งเรียนรู้ ดังกล่าวประกอบด้ว ย
โครงการ อพ.สธ.-มทส. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อาคารกาญจนาภิเษก
พิพิธภัณฑ์เห็ดราและพืชผลหายากในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ ห้องไทยศึกษานิทัศน์
โครงการอุทยานผีเสื้อ เมืองจราจรจาลอง และพิพิธภัณฑ์ World Tech’95
2) กลุมอุทยานวิทยาศาส ร์ (SP : Science Park Group) รับผิดชอบในภารกิจ
การปรับ
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก สร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้คาปรึกษา สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มี ความ
มั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยีการ
ผลิต ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงนาผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการ
ให้บริการสถานที่ ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้างการบริหารงานที่ ทาหน้าที่ให้บริการตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ด้านต่างๆ ได้แก่ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม หน่วยประสานงานความ
ร่วมมืออุตสาหกรรม หน่วยบริการทางเทคนิคและโรงงานต้นแบบ หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ และ
สานักงานทรัพย์สินทางปัญญา
3) กลุมบริการวิ าการ (AS : Academic Service Group) รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการ
วิช าการแก่ ชุมชนของมหาวิท ยาลั ย เป็น ศูนย์ก ลางในการประสานความร่ว มมือกั บหน่ว ยงานภายในและ
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
ในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย
หน่วยอบรมสัมมนาและบริการวิชาการชุมชน หน่วยบริการงานค่ายเยาวชน และหน่วยบริการงานแปลและ
ล่าม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการทาหน้าที่เ ชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติใน
ภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัย (USR : University Social Responsibility) อีก
ด้วย
4) กลุมโครงการพิเศ (PG : Special Project Group) รับผิดชอบในภารกิจการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนให้เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกาลังสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ ดาเนินการโดยโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การให้คาปรึกษา การแก้ไขปัญหาในพื้นที่
และการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ผู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตเฉพาะ ด้านมันสาปะหลัง และด้านการวิจัยเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลังเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็ง มีการปรับแปลง
และถ่ายทอดผลงานวิจัย โดยเฉพาะด้าน
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลังสู่ชุ มชน องค์กร
และสังคม ซึ่งดาเนินการโดยศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์
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5) กลุมสนับสนุนการบริหารงานกลาง (CA : Central Administration Support Group) ทาหน้าที่
ส่ งเสริ มสนั บสนุ นงานภารกิ จหลั กของหน่วยงานตามนโยบายการบริหารงาน แผนปฏิบั ติการประจ าปี แผน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับ และการดาเนินงานต้องสอดคล้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีงานในความรับผิดชอบ ได้แก่ งานอานวยการ งานแผนงบประมาณ งานการเงินบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล
และงานบริการอาคารสถานที่
ระบบบริหารคุณภาพ (QMS : Quality Management System) ทาหน้าที่รับผิดชอบภาระงานด้าน
ระบบคุณภาพ 5 ระบบ ประกอบด้วย ระบบบริหารคุณภาพ ISO ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการ
จัดการความรู้ ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบกิจกรรม 5ส ภายใต้การดาเนินงานของผู้แทนฝ่าย
(QMR : Quality Management Representative) สังกัดอยู่ในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับผู้อานวยการเทค
โนธานี
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการบริ หารงานเทคโนธานี 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)

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556
อธิการบดี
ค กรรมการบริหารเทคโนธานี

ผู้อานวยการเทคโนธานี
ค กรรมการร บบบริหารคุ ภาพมา ร าน ISO : QMRC

รองผู้อานวยการเทคโนธานี

ผู้แทน ายบริหาร : QMR

ผู้ วยผู้อานวยการเทคโนธานี

สานักงานผู้อานวยการ
เทคโนธานี

สานักงานการคลัง
แล งบปร มา

สานักงานอุทยาน
การเรียนรู้สริ ินธร

สานักงานอุทยาน
วิทยาศาส ร์แล นวั กรรม

สานักงานบริการวิ าการ
แล โครงการพิเศ
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ตามแผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO มีผู้อานวยการเทค
โนธานีผู้บริหารสูงสุดและเป็นประธานคณะกรรมการ มีรองผู้อานวยการเทคโนธานี เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร
ระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อานวยการเทคโนธานี 3 ตาแหน่ง โดยเทคโนธานีได้แบ่งการ
บริหารงานตามโครงสร้างเป็น 5 สานักงาน ได้แก่ สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี สานักงานการคลังและ
งบประมาณ สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และสานักงาน
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ โดยมีลักษณะงานและขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละสานักงานดังนี้
1) สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (TDO : Technopolis Director Office)
หลักการแล ลัก งาน : เป็นสานักงานกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการแทนผู้บริหารด้านต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย และทาหน้าที่เป็นศูนย์รวมเพื่อประสานความร่วมมือของบุคลากรให้มี
ส่วนร่วมในการ
ดาเนิ น กิจ กรรมต่างๆ ตลอดจนทาหน้าที่ประสานงานอานวยความสะดวก
การใช้สถานที่แก่
หน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยดาเนินการตามภารกิจ
ของหน่วยงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 4 งานหลัก ดังนี้
(1) นโยบายและแผน : ประกอบด้วย งานนโยบายและแผนงาน งานโครงสร้างและบุคลากร งานจัด
ประชุม
(2) งานบริ ห ารจั ดการส านั กงาน : ประกอบด้ว ย งานสารบรรณ งานเลขานุ การ
งาน
ทรัพยากรมนุษย์
(3) งานบริหารจัดการสถานที่ : ประกอบด้วย งานบริหารพื้นที่สุรพัฒน์ 1 และงานบริหารพื้นที่
สุรพัฒน์2
(4) งานบริหารระบบคุณภาพ : ประกอบด้วย ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ และกิจกรรม 5ส
2) สานักงานการคลังแล งบปร มา (FBO : Financial & Budget Office)
หลักการแล ลัก งาน : ทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนงานภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายการ
บริหารงาน แผนปฏิบัติการประจาปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับ และ
การดาเนินงาน
ต้องสอดคล้องตามระเบี ย บมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้ว ย การบริห ารวิส าหกิ จของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี หรือระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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) สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร (SLP : Sirindhorn Learning Park Office)
หลักการแล ลัก งาน : เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ซึ่งสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร
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วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่ สร้างจิตสานึกที่ดี ในการใช้รถใช้ถนนให้มีความ
ปลอดภั ย ทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของตนเองและผู้ อื่ น โดยมี ก ารระดมทรั พ ยากรและสรรพก าลั ง ที่ มี อ ยู่ ใ น
มหาวิทยาลัย มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือว่าเป็น การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคม
ที่มีความสุขและยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติในภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR :
University Social Responsibility)
ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้
(1) หน่วยบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย และ
วางแผนการบริหารงานด้านต่างๆ ได้แก่ วางแผนการดาเนินงาน วางแผนการตลาดและวาง
แผนการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนการวางแผนการปฏิบัติด้ านอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
(2) หน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานการเข้าเยี่ยมชม
อุทยานการเรียนรู้ และวางแผนการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
(3) หน่วยบริการอาคารการเรียนรู้ : เป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่รองรับการจัด กิจกรรมสาหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชม ซึ่งมีอุทยาน/พิพิธภัณฑ์และอาคารการเรียนรู้ ดังนี้
1) อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสานึกในการรักธรรมชาติของเยาวชน ประชาชน ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ ทัศนคติที่ถูกต้องดีงามในการพัฒนาประเทศ และให้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์
โดยมีการจั ดนิทรรศการที่แสดงถึงวงจรชีวิตจริงของแมลง ทางด้านชีววิทยา พฤติกรรม
ความมีประโยชน์และโทษ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน นอกจากนี้ ยังปรับปรุงสถานที่ให้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของผู้เข้าเยี่ยมชม
ด้วย
2) อาคารกาญจนาภิเษก : เป็นอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิ จของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการบูรณการกิจกรรมด้านต่างๆ โดยภายในอาคาร
ประกอบด้วยส่วนของการจัดนิทรรศการถาวร 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1
จัดแสดง
แนวคิดในการทรงงาน หรือ “ห้องทางานของพ่อ ” โซนที่ 2 จัดแสดงพระราชกรณียกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการน้า เช่น การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้า โซนที่ 3 จัด
แสดงแนวคิดในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ การใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง โซนที่ 4 เป็น
จุดสาคัญที่นาเสนอความยิ่งใหญ่ของน้าพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโซนที่
5 ให้จุดที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการถ่ายรูปและ
เขียนคาถวายพระพรขึ้นฉายเป็นวอลล์เปเปอร์ที่ผนังด้านข้าง
3) สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ : เป็นการทาเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีการผลิตพืชแบบอินทรีย์ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้
เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเกษตรอินทรีย์สาหรับเกษตรกร นักเรียน
นักศึกษาและผู้ ส นใจทั่ว ไป อีกทั้งยังเป็น พื้นที่สาหรับบ่มเพาะและทาการวิจัยด้านเกษตร
อินทรีย์ ของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัย ทั้งในระดับเชิง
ลึกและเชิงกว้าง
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4) พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
ไว้มากมายหลากหลายนับพันชิ้น บนพื้นที่จัดแสดงประมาณ 3,000 ตารางเมตร เช่น จรวด
(บั่งไฟตะไล) กังหันลม ฟันเฟืองหลากหลายชนิด ดีตะบันไฟ นอกจากนี้มีเกวียนจากภาคต่างๆ
อุปกรณ์ทานาแบบครบวงจร ระหัดวิดน้าแบบต่างๆ เครื่องหีบอ้อย เครื่องจับสัตว์บก เครื่อง
ประมง อุปกรณ์ผลิตผ้าครบวงจร ทอเสื่อเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือช่าง ตะเกียงโบราณ
อาวุธ หม้อไหโบราณ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
5) ห้องไทยศึกษานิทัศน์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมและจัดแสดง วัสดุทางวัฒนธรรมของอีสาน
ที่ ช าวบ้ า นอี ส านยั ง คงผลิ ต และใช้ ป ระโยชน์ ใ นวิ ถี ชี วิ ต ประจ าวั น
โดยวั ส ดุ ท าง
วัฒนธรรมที่รวบรวมไว้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องจักรสานไม้ไผ่ ผ้าทอและเครื่องนุ่งห่ม
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา และอื่ น ๆ เช่ น ของเล่ น พื้ น บ้ า น เอกสารทางประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการย่อยหมุนเวียนใน
เรื่องต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการว่าวไทย นิทรรศการบุญบั้งไฟ นิทรรศการผ้าไทย นิทรรศการ
กับดับจักสาน และการจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ
6) เมืองจราจรจาลองแห่งที่ 3 : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสร้างขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัยบนพื้นที่ 7 ไร่
เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับกฎจราจร การใช้
รถใช้ ถ นนอย่ า งถู ก ต้ อ งปลอดภัย
ตามแนวคิ ด “ถนนสี ข าว” ให้ กั บ เยาวชนและ
ประชาชนในเขตภูมิภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นที่การฝึ กปฏิบัติจริงบนเส้ นทาง
จราจรจาลอง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นฐานการการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่ มี
การจัดอบรมปฐมนิเทศเบื้องต้น การให้ความรู้เรื่องกฎจราจร การให้ความรู้ป้ายจราจรและ
เครื่องหมายจราจร การให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจร การให้ความรู้ การเลือกใช้รถ
และให้ทดลองขับขี่จริง และส่วนที่ 2 เป็นเมืองจราจรจาลองสาหรับทดสอบขับขี่
7) โครงการ อพ.สธ-มทส. และโครงการพฤกษศาสตร์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่กาเนิดขึ้นจากการ
สนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้เพิ่ม
พื้นที่ภ ายในบริเวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นแหล่งศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพรรณไม้ เนื่องจากเป็นพื้นที่
ที่ยังคงสภาพป่าและกาลังฟื้นสภาพจากการ
เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกทาลายมาก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเข้ามาใช้ประโยชน์ เดิม
ผืนป่าแห่งนี้เคยเป็นป่าเต็งรังมาก่อน และมีพรรณไม้ ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมากกว่า 400
ชนิ ด จึ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพ และได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง เป็ น สวน
พฤกษศาสตร์ เพื่อประเมินคุณค่าของทรัพยากรทางชีวภาพที่สามารถชี้บ่งได้ว่าพืชแต่ละชนิด
อยู่ในสภาพใด เช่น พืชหายาก พืชใกล้สูญพันธ์ พืชกาลังถูกคุกคาม พืชพบทั่วไป เป็นต้น
8) พิพิธภัณฑ์เห็ดราและพืชผลหายากในประเทศไทย : เป็นแหล่งเรียนรู้จัดแสดงตัวอย่างเห็ดรา
และพืชผลหายากในประเทศไทย ในลักษณะของตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดองในน้ายาเคมีและ
รูปภาพขยายหลายร้อยตัวอย่าง มีป้ายอธิบาย
ให้ความรู้ต่อผู้ชม กรณีมีการเข้าชม
เป็นหมู่คณะจะมีการสาธิตให้ชมเป็นพิเศษ
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4) สานักงานอุทยาวิทยาศาส ร์แล นวั กรรม (SIP : Science & Innovation Park Office)
หลักการแล ลัก งาน : สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการ
ส่งเสริ มสภาพความเป็ นอยู่ของชุมชน รับผิ ดชอบในภารกิจการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
สร้างเครือข่ายใน
ภูมิภาค การให้คาปรึกษา สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มี
ความมั่นคงและยั่งยืน
สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงนาผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้าง
การบริหารงานที่ทาหน้าที่ให้บริการตามภารกิจที่
เกี่ยวข้องด้านต่างๆ
ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้
(1) หน่วยประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสาหรับการดาเนิน
กิจ กรรมตามนโยบายการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ
รวมถึงการประสานงานความร่วมมือหรือความต้องการระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัยหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ และให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้กับ
ผู้ประกอบการใหม่ โดยทาการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากในและต่างประเทศ โดยมี
รูปแบบการให้บริการหลายรูปแบบ เช่น บริการจัดคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี บริการเป็นที่ปรึกษา
ตลอดจนการสนับ สนุนและส่งเสริมผู้ที่ส นใจในการประกอบธุ รกิจหรือผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ โดย
ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ เ ทคโนโลยี น วั ต กรรมและงานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย
ในการยกระดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการอย่างครบวงจรเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการก่อตั้ง
บริษัทใหม่จนสามารถเติบโตพร้อมที่จะดาเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง
(2) หน่ วยบริ การห้ องปฏิบัติการ : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ ให้ บริ การทดสอบและวิ เคราะห์ ทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยอาศัยจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดยร่วมมือกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี ได้แก่
การทดสอบทางกายภาพ การวิเคราะห์ทางเคมี วิเคราะห์น้า วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา การ
วิเคราะห์โดยเครื่องมือชั้นสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนองค์กรภาคอุตสาหกรรมและเอกชน
(3) หน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญา : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ให้ กับ มหาวิ ท ยาลั ย อย่ างเต็ มรู ป แบบภายใต้ร ะเบีย บ ประกาศ
และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและผลักดันให้เกิดการนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการให้บริการให้คาปรึกษาด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก
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5) สานักงานบริการวิ าการแล โครงการพิเศ (ASP : Academic Service & Special
Project Office)
หลักการแล ลัก งาน : รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย เป็น
ศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการ
ทาหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม
ขอบเข ความรับผิด อบ : แบ่งเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้
(1) หน่วยบริการอบรมสัมมนา : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนส่งเสริมการจัด
ฝึกอบรม/สัมมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประสานความร่วมมือ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรเอกชนต่างๆ ทุกระดับให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืน โดยประสานและ
จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเป็นทีมถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบบริหารคุณภาพ ด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการจัด
อบรมเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน และการจัดทาผลงานเพื่ อยกระดับวิทย
ฐานะให้ กับบุคลากรทางการศึกษา และทาหน้าที่เป็นศูนย์ประมูลทางอิเล็กทรอนิกในเขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา
(2) หน่วยประสานงานโครงการพิเศษ : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนส่งเสริม
การดาเนินโครงการพิเศษต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการพิเศษที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 2
โครงการ ดังนี้
1) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ : เป็นโครงการที่ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็น
หลักสูตรสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และทาหน้าที่ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในการใช้สถานที่และคณาจารย์
มาร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งประสานความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็น
อาจารย์ผู้สอนในวิชาหลักๆ
2) ศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ : เป็นศูนย์กลางการทาวิจัย พัฒนา ทดสอบและถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันสาปะหลัง และผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลังอย่างครบวงจร ตั้งแต่
การเพิ่มผลผลิต การปลูก การจัดการ การเก็บเกี่ยว การแปรรูปมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันสาปะหลัง
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง ทาให้เกษตรกรชาวไร่มีความรู้ มีทางเลือก มี
รายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนสนับสนุนให้ผลงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมัน
สาปะหลังออกสู่
เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือ
พัฒนาอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง
(3) หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน : ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและบริการข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ประสบการณ์ทางวิชาการสู่ชุมชน ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาเฉพาะพื้นที่ ตลอดจนมีการจัดอบรม
สัมมนาบริการวิชาการสู่ชุมชน
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(4) หน่วยบริ การสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ : ทาหน้าที่ให้บริ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมภายในเทคโนธานี ทาหน้าที่เก็บรวบรวมฐานข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบั ติงานของเทคโนธานีไว้บริการหน่ว ยงานต่างๆ ภายในเทคโนธานี และหน่ว ยงาน
ภายนอก นอกจากนี้ยังทาหน้าที่หารายได้
โดยรับจ้างออกแบบสื่อและกราฟฟิกให้
หน่วยงานภายนอกด้วย

9. บุคลากร
ปีงบประมาณ 2555 เทคโนธานีมีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจานวน 92 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน
ตาแหน่ งผู้ อานวยการ รองผู้ อานวยการ ตาแหน่งหั ว หน้า กลุ่ มงาน บุ คลากรสายวิช าการตาแหน่งหั ว หน้ า
โครงการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานประจา มทส. จานวน 22 คน พนักงานประจาเทคโนธานี
จานวน 49 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จานวน 21 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรเทคโนธานีตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
สถานภาพพนักงาน

รวม

พนักงานปร จามหาวิทยาลัย
- พนักงานสายวิชาการ
- พนักงานสายปฏิบัติการฯ
พนักงานปร จาเทคโนธานี
ลูกจ้าง ั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้าง ั่วคราวรายวัน

22
7
15
49
19
2

่ า
ากว
ปริญญา รี
5
1
2

รวมทั้งสิ้น

92

8

วุฒิการศึก า
ปริญญา รี ปริญญาโท

ปริญญาเอก

9
9
39
18
-

5
5
5
-

8
7
1
-

66

10

9
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10. งบปร มา
งบดุล วันที่ 30 กันยายน 2555
แสดงถึงฐานะทางการเงิน โดยมีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินและส่วนของทุน 78.18 ล้านบาท
หนวย : ล้านบาท

สินทรัพย์
ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ถาวร

78.18

หนี้สินแล สวนของทุน

78.18

27.59
50.59

ประกอบด้วย
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินอื่น ๆ
ส่วนของทุน

18.62
40.01
19.55

งบรายได้ คาใ ้จาย สาหรับป สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555
ผลการดาเนินงานในรอบปี มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 0.34 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้ทั้งสิ้น 72.77 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 72.43 ล้านบาท
หนวย : ล้านบาท

รายได้รวมทั้งสิ้น
ประกอบด้วย
รายได้เงินอุดหนุน
รายได้เงินวิสาหกิจ

72.77
10.03
62.74

คาใ ้จายรวมทั้งสิ้น

72.43

ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
20.46
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
46.78
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 2.23
ค่าเสื่อมราคา
2.96
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11. ผลการดาเนินงานของหนวยงาน
เทคโนธานีได้ดาเนินงานตามภารกิจในด้านการบริการวิชาการและด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังได้ดาเนิ นการด้านบริหารจัดการภายในองค์ก รเพื่อเป็นส่วนสนับสนุนงานตาม
ภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้
(1) ด้านการบริการวิชาการ ได้ดาเนินการหลากหลายกิจกรรม เช่น การสารวจความต้องการด้านการ
บริการวิชาการ การนาองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สนั บ สนุ น การเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน มีการจัดอบรมสั มมนาเพื่อพัฒ นาชุมชนและ
ท้องถิ่น มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น มีกิจกรรมความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการกับชุมชนและท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม เป็นต้น ทาให้มีจานวนเครือข่ายความร่วมมือด้ านบริการวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการบริการ
วิชาการ
อยู่ในระดับ 4.41
(2) ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้ดาเนินการหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ การ
สารวจความต้องการด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การนาองค์ความรู้ด้าน
การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีนาไปใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม การชี้นา
ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม เป็นต้น ทาให้มีจานวน
เครือข่ายความร่วมมือด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
อยู่ในระดับ 4.55
(3) ด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมอบให้ฝ่ายบริหาร โดยส่วน
สาร
บรรณและนิติการ ใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประสานภารกิจ กับทุ ก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมจานวน 570 คน จาแนกตามกลุ่มมิติ
ความพึงพอใจ และ
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งถามแนวคิดของการบริหารงานแบบ
“รวมบริการ ปร สาน
ภารกิจ” ในด้านมิ ิความพึงพอใจ ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 3.69 ซึ่งเทคโน
ธานีได้คะแนนเฉลี่ย 3.45 โดยจาแนกตามมิติความ
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
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 :

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ

ตัวบงชี้ที่ 1.1

:

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

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
:

คะแนน 3
ดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
8 ข้อ

8 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการ
มี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้น ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายใน
หน่วยงาน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุ ทธ์เ ป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุ ก
ภารกิจของหน่วยงาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพือ่ วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกภารกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี
อย่ างน้ อยปี ล ะ 2 ครั้ ง และรายงานผลต่อผู้ บริห ารหน่ว ยงาน และ
คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ
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เกณฑ์มาตรฐาน
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
ประจ าศู น ย์ / สถาบั น และคณะกรรมการติ ด ตามการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าศู น ย์ / สถาบั น และคณะกรรมการติ ด ตามการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
รายละเอียดการดาเนินงาน

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ




:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุค ลากรในหน่ว ยงาน และได้ รั บความเห็น ชอบจากคณะกรรมการประจาศูน ย์ / สถาบั น
โดยเป็ น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและพระราชบั ญ ญั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) : โดยมีการจัดทาแผนกลยุทธ์พัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี
(ปี ง บประมาณ 2555-2559) มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ปณิ ธ าน นโยบาย ตามแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย และได้มีการจัดทาแผนงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2555 ตามลักษณะงาน
ภารกิจและกลุ่มงานในโครงสร้างบริหารงานใหม่ทั้ง 5 กลุ่มงาน มีการจัดประชุมหารือวิเคราะห์
ประมวลผลในระดับผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานร่วมกัน มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ระดับ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
(เอกสารอ้างอิง : แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (งบประมาณ 2555-2559))
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน : ได้รับการ
ถ่ายทอดทาความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ผลผลิต
ตัวชี้วัด และกาหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ดาเนินงานตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ครบทุกภารกิจตาม
กลุ่ มงานทั้ ง 5 กลุ่ ม ผ่ านกระบวนการประชุ ม สั มมนาแลกเปลี่ ยนความรู้ ระหว่ างหน่ ว ยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยส่วนแผนงานกับผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 (เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/
เมนูหลัก /คอลัมน์สกู๊ป)
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน :
โดยการน าแผนกลยุ ท ธ์ 3 พั น ธกิ จ ที่ ไ ด้ น ามาปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ห้ เ ป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ 2555 เป็ น 2 แผนงานหลั ก คื อ 1. แผนงานปรั บ แปลง ถ่ า ยทอดและพั ฒ นา
เทคโนโลยี และ 2. แผนงานบริการวิชาการ โดยกาหนดกรอบแผนปฏิบัติการผ่านกระบวนการ
จั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยเทคโนธานี ประจ าปี ง บประมาณ 2555 ซึ่ ง ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง
งบประมาณระหว่างปี 2555 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 และคณะกรรมการ
17

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 (เอกสารอ้างอิง : งบประมาณ
เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1))
4. มีตั ว บ่ งชี้ ข องแผนกลยุท ธ์ แผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี และค่า เป้ า หมายของแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี : ได้รับ
การก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ ห รื อ ตั ว ชี้ วั ด ผลงานตามแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และค่ า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานทั้ง 2 แผนงานหลัก กล่าวคือ แผนงานปรับแปลง
ถ่ า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี และแผนงานบริ ก ารวิ ช าการ ได้ ก าหนด 6 เป้ า หมาย
ประกอบด้วย 1.การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ที่สามารถ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของภูมิภาค 2. มีระบบบริหารจัดการและการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี และบริการวิช าการได้รับการยอมรับ 3. มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพิ่ ม ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การด้ า นปรั บ แปลงถ่ า ยทอดและพั ฒ นา
เทคโนโลยีและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ่น 4. มีการบูรณาการการปรับ
แปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการเข้ากับภารกิจอื่น 5. การให้บริการปรับ
แปลงถ่ า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละบริ ก ารวิ ช าการ ได้ รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสากล และ 6. มีเ ครื อ ข่ ายความร่ว มมือ ด้ านการปรับ แปลงถ่า ยทอดและพัฒ นา
เทคโนโลยีและบริการวิ ชาการ ทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และ
ท้องถิ่น โดยกาหนดความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสาเร็จในแต่
ละแผนงานอย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิง : งานประจา ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 หน้า 150-179)
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกภารกิจ : การดาเนินงานทั้ง 5 กลุ่มงาน
ตามงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้ 2 แผนงานหลักมีความสอดคล้องตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดตามข้อ 3 และ 4
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา : ได้รับการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555 เป็นประจาทุกไตรมาส ตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย โดยส่วนแผนงานที่ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต้องรายงานผลผ่าน
ระบบสารสนเทศ (เอกสารประกอบที่ 1.1.1)
คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของมหาวิทยาลัยโดยส่วนแผนงาน ทาหน้าที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากสานักงบประมาณ หรือมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนงาน ในกรณีที่ผลดาเนินงาน
ไม่ เ ป็ น ไปตามแผนงานได้ เ สนอให้ ผู้ บ ริ ห ารในแต่ ล ะหน่ ว ยงานเกี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณา ทั้ ง นี้ ให้
สอดคล้องตามมาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง ประจาปีงบประมาณ 2556 (เอกสาร
ประกอบที่ 1.1.2, 113 และ 1.1.4)
นอกจากนี้ ได้รับการรายงานผลดาเนินงานผ่านที่ประชุมพนักงานเทคโนธานีเป็นประจา
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ทุกไตรมาส (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมพนักงานเทคโนธานี ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 21
พฤศจิกายน 2555)
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน และคณะกรรมการ
ติ ด ตามการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา : มี การสรุ ปและประเมิ นผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานของแผนกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลเพื่อหาสาเหตุ
ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบทาให้ผลดาเนินงานไม่เป็นตามแผนงาน ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโน
ธานีพิจารณาเป็นประจาทุกไตรมาส (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555)
8. มีการนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
และคณะกรรมการติด ตามการดาเนิน งานของมหาวิทยาลัยไปปรั บปรุ ง แผนกลยุทธ์ แ ละ
แผนปฏิบัติ การประจาปี : มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารเทคโนธานีไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี 2555 และมี
การรายงานผลความคืบหน้าให้ทราบในครั้งถัดไป กล่าวคือ การรายงานผลคืบหน้าการปรับ
แผนปฏิบัติการเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2556 ได้มีข้อสังเกต 1. ให้ทบทวนผลผลิต :
เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ (ตัวชี้วัดที่ 1) จานวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกควรได้รับการตั้งแผนในปีงบประมาณ 2556-2559 ให้มีความท้าทาย
มากกว่านี้ 2. นอกจากที่มี 2 งานภารกิจหลัก (บริการวิชาการและปรับแปลงถ่ายทอดและ
พัฒ นาเทคโนโลยี ) ขอให้ ค านึ ง ถึ ง งานพั ฒ นาความเข้ มแข็ ง ด้า นบุ คลากร ที่ จ ะมุ่ ง สู่ การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้วนามาใช้ประโยชน์กับหน่วยงานได้อย่างไร และ 3. ให้มี
การทบทวนแผนปี ง บประมาณ 2556 สอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี ข องเทคโนธานี
เพื่อแสดงให้เห็นทิศทางของหน่วยงานจะทาอะไรในภายหน้า
ซึ่งได้รับ การบรรจุร ะเบี ยบวาระการประชุมคณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี ครั้งที่
4/2555 ตามระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1.5 เมื่อคราวการประชุมเมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2555
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

8 ข้อ



รายการหลักฐาน :

อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี

เอกสารประกอบที่ 1.1.1 สรุปผลงานประจา ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 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
ของสานักงบประมาณ
เอกสารประกอบที่ 1.1.3 คาสั่ง มทส. ที่ 341/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณและผลดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เอกสารประกอบที่ 1.1.4 ประกาศ มทส. เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เอกสารอ้างอิง :
-

ณ เทคโนธานี

แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559)
งานประจาตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณรายจ่ายเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
รายงานการประชุมพนักงานเทคโนธานี
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 5 :

การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบงชี้ที่ 5.1

:

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

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 ข้อ
:

คะแนน 3
ดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
5 ข้อ

5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
2. มีการบูร ณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการ
เรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการสนับสนุนเรียนการสอนและการวิจัย

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ






หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์
ข้อ 2 และข้อ 3
รายละเอียดการดาเนินงาน

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด :
มหาวิทยาลัยกาหนดให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการทาหน้าที่ประสานงานการให้บริการ
วิช าการแก่สังคมภายใต้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้แก่ พ.ร.บ.การจัดตั้งมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 (เอกสารอ้างอิง : พ.ร.บ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. 2533) ตลอดจนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนอกจากนี้ยังได้กาหนดแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี และระยะ 1 ปี
พร้อมทั้งกาหนดงบประมาณ ที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ การสนับสนุนการเรียนการสอน : โดยมี
การดาเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์จากการจัดการ
เรียนการสอนของคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคม อาทิเช่น องค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการนามาบูรณาการโดยจัดโครงการค่ายวิชาการให้แก่เด็กและ
เยาวชน องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการนามาบูรณาการโดยจัดโครงการบริการ
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
วิชาการแก่สังคม เช่น หลักสูตรอบรมระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008, ISO14001:2004,
และองค์ความรู้ ทางด้านคอมพิว เตอร์นามาบูรณาการโดยการจัดหลั กสู ตรอบรมการใช้งาน
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส เป็นต้น
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ การสนับสนุนการวิจัย : โดยมีการ
ดาเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยนาผลงานวิจัยของคณาจารย์มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่
สังคม อาทิเช่น
1) ผลงานวิจัยระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ซึ่งเป็นงานวิจัยของ ผศ.สมพันธุ์ ชาญศิลป์
มีการนามาจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ให้แก่ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ต่างๆ เช่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (เอกสารประกอบที่ 5.1.2)
2) ผลงานวิจั ยการเลี้ ยงไก่เนื้อแบบครบวงจรของสถาบันเกษตร ซึ่งเป็นงานวิจัยของ ผศ.ดร.
วิทธวัช โมฬี และคณะ โดยให้การสนับสนุนลูกไก่/พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ไก่ ในโครงการเลี้ยงไก่เนื้อ
โคราช และให้การสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และนาไปปรับใช้ในการเลี้ยงไก่ในฟาร์มแก่
เกษตรกรกลุ่ มท านาซั บตะเคี ยน อ.สี คิ้ ว จ.นครราชสี มา และกลุ่ มเกษตรกร อ.ปั กธงชั ย
จ.นครราชสีมา (เอกสารประกอบที่ 5.1.3)
3) ผลงานวิจัยการเลี้ยงโคพันธุ์โคราชวากิว ซึ่งเป็นผลงานของ รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย และคณะ
โดยการจั ดเสวนาทางวิ ชาการ หั วข้ อ “ทิ ศทางการเลี้ ยงโคขุ น กั บการก้ าวเข้ าสู่ การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเชี ยน” ให้ แก่ เกษตรกรผู้ เลี้ ยงโคเนื้ อ และโคเนื้ อพั นธุ์ โคราชวากิ ว
(เอกสารประกอบที่ 5.1.4)
4) ผลงานวิจั ยการผสมอาหารข้ นและการทาอาหารหมักส าหรับแพะ ของ ผศ.ดร.ปราโมทย์
แพงคา โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการผสมอาหารข้นและการทาอาหารหมักสาหรับ
แพะ” ให้แก่แกษตรกรในพื้นที่ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา (เอกสารประกอบที่ 5.1.5)
4. มีการประเมินผลความสาเร็จ ของการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย : โดยมีการประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการจัดทาสรุปการประเมินผล
การอบรมหลังจากการจัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการแต่ละครั้ง (เอกสารประกอบที่ 5.1.2)
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ การ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย : โดยมีการนาผลการประเมินความสาเร็จของการ
บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการนาข้อมูลไป
วิเคราะห์และปรับปรุงการดาเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ดาเนินการครบทุกข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
5 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


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 “หลักการผสมอาหารข้นและการทาอาหาร
หมักสาหรับแพะ”
เอกสารอ้างอิง :
ณ เทคโนธานี
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 5.2

:

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
(สกอ. 5.2)
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

: 5 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
4 ข้อ

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

คะแนน 5
ดาเนินการ
5 ข้อ

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ







:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน : โดยฝ่ายบริการวิชาการได้สารวจความต้องการด้านบริการวิชาการโดยทาแบบสอบถาม
เพื่อสารวจชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ครู อาจารย์ในโรงเรียนต่างๆที่สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สมาชิกหอการค้าจังหวัด และกลุ่มเกษตรกร และมีการลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสารวจ รับฟังความ
คิดเห็นความต้องการด้านบริการวิชาการของชุมชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.นครราชสีมา กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา (เอกสารประกอบที่ 5.2.1)
2. มีค วามร่ วมมือด้ า นบริ การทางวิชาการเพื่อการเรี ยนรู้ แ ละเสริ มสร้ า งความเข้มแข็งของ
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ : โดยให้ความร่วมมือด้านบริการ
วิ ช าการกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น ส านั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ แ ห่ ง ชาติ
(องค์การมหาชน), องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สภาอุตสาหกรรม
จั งหวัดนครราชสี มา, หอการค้า จังหวัดนครราชสี มา, ส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนและสังคม
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม : โดยได้มีการ
ประเมินประโยชน์ และรับฟังความคิดเห็นผลกระทบของการให้บริการวิชาการ ซึ่งโครงการที่
มี ก ารด าเนิ น การดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ โครงการบริ ก ารวิ ช าการด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลกระทบจากผู้รับบริการ เช่น การใช้งานระบบสอบออนไลน์
ในโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้าฉ่าสามัคคี อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โรงเรียนวัดสระจรเข้ อ.โนน
ไทย จ.นครราชสีมา โครงการ 32 อาเภอ 32 ด็อกเตอร์ ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนติดตามผล
โครงการต่าง ๆ ที่ดาเนินการในปี 2555
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ : โดยนาผลประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตามกระบวนการ PDCA เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนมากยิ่งขึ้น
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน : โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
ความรู้ การให้บริการวิชาการ โครงการ 32 อาเภอ 32 ด็อกเตอร์ แก่หน่วยงานภายในและ
จัดทาเป็นเอกสารความรู้เผยแพร่สู่สาธารณชน (เอกสารอ้างอิง : สรุปการจัดกิจกรรม : การ
จัดการความรู้เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีงบประมาณ 2555 หน้า 1221 และ หน้า 33-35)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน :
อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 5.2.1 แบบสารวจความต้องการฝึกอบรม
เอกสารอ้างอิง :
ณ เทคโนธานี
- สรุปการจัดกิจกรรม : การจัดการความรู้ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปี
งบประมาณ 2555
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 5.3

:

การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ. 9)
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

ชนิดของตัวบงชี้

:

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

:
คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

: 5 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

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

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ






:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร : โดยมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร ทั้งในด้านบริการวิชาการ และการปรับ
แปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย มีการดาเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร ตามขนาดของกิจกรรม หรือ
ความต้องการของชุมชน/องค์กรที่มีความแตกต่างกัน มีการดาเนินการโดยฝ่าย/โครงการต่างๆ
เช่น ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ iTAP โครงการ SUTSP
โครงการ SUTBI โครงการ SUT-IPMO โครงการเมืองจราจรจาลอง ฯลฯ
ทั้งนี้ ขอนาเสนอโครงการ iTAP เป็นโครงการตัวอย่างที่ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
(เอกสารประกอบที่ 5.3.1)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 : ทุกกิจกรรมมีการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 โดยได้ดาเนินการครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ ซึ่งบางกิจกรรมดาเนินการ
ต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และบางกิจกรรมเริ่มดาเนินการในปีการศึกษา 2554 แต่ได้
ดาเนิ น การในแต่ล ะกิจ กรรมครบถ้ว นทุกกิจกรรม อาทิเช่น การดาเนินกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะ
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผู้ประกอบการของโครงการ SUTSP โครงการ SUTBI การดาเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมของโครงการ iTAP และการร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น /ชุมชนผ่านโครงการต่างๆ
ของฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. ชุมชน/องค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่ อเนื่อง โดยมีการ
ดาเนินการร่วมกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน มีการประสานงานเพื่อร่วมวางแผน แก้ไข
ปัญหา และดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การดาเนินกิจกรรมของโครงการ iTAP
โครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ เป็นต้น
4. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร โดยมีการดาเนินการร่วมกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน
เพื่อบริการวิชาการ ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการนาองค์ความรู้ไปเสริมในส่วน
ที่ ชุ ม ชน/องค์ ก รต้ อ งการ และ/หรื อ เพื่ อ ร่ ว มพั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชน/องค์ ก ร โดยยั ง คง
อัตตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กรที่ได้ดาเนินการมาก่อน เนื่องจากการดาเนินการ
ร่วมกันนั้นเป็นเรื่องที่ชุมชน/องค์กรคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคต เช่น
 การที่ผู้เชี่ยวชาญนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรไปให้คาปรึกษาแก่ชุมชนของฝ่ายปรับแปลง
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/รูปแบบการดาเนินธุรกิจโดยการเข้ารับการบ่มเพาะจากโครงการ
SUTSP โครงการ SUTBI และ โครงการ SUT-IPMO
 การร่ ว มวิ จั ย พั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมของภาคธุ ร กิ จ /วิ ส าหกิ จ /สหกรณ์ ข อง
โครงการ iTAP
 การให้บริการอบรมวิชาชีพที่เหมาะสมกับองค์กรของฝ่ายบริการวิชาการ
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง :
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง เช่น
 การที่ผู้เชี่ยวชาญนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรไปให้คาปรึกษาแก่ชุมชนของฝ่ายปรับแปลง
และถ่ายทอดเทคโนโลยี นาไปสู่การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มผลผลิต ลดระยะเวลา และยัง
สามารถให้ชุมชนนาผลผลิต หรือปรับแปลงสิ่งที่อยู่ในชุมชนมาให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/รูปแบบการดาเนินธุรกิจโดยการเข้ารับการบ่มเพาะจากโครงการ
SUTSP โครงการ SUTBI
 โครงการ SUT-IPMO เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์
หรือ การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการป้องกันการละเมิดได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
จะมีมูลค่าในอนาคต
 การร่ ว มวิ จั ย พั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมของภาคธุ ร กิ จ /วิ ส าหกิ จ /สหกรณ์ ข อง
โครงการ iTAP เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ภาคธุรกิจ หรือเป็นการช่วยพัฒนาระบบการ
ผลิต
 การให้บริการอบรมวิชาชีพที่เหมาะสมกับองค์กรของฝ่ายบริการวิชาการ
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการครบทุกข้อ

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
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ตัวบงชี้ที่ 5.4

:

ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในหน่วยงาน (สมศ. 18.1)
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

ประเด็นที่ 1 : ด้านนโยบายรัฐบาล
ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
เกณฑมาตรฐาน

ผลผลิต

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ

: 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ

1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)



2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80



3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน



4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม



5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ



รายละเอียดการดาเนินงาน

:

กระทรวงวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็ นองค์การหลั กด้ านการพั ฒนากาลั งคนทางวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการศึกษา ที่เอื้อต่อการสร้างและ บ่มเพาะ
นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้ที่มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง และเป็นกาลังสาคัญในการเพิ่ม
ผลิตภาพ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนาร่อง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
ที่ 5.4.1) ในการจัดทาหลักสูตรสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นใน
โรงเรียนเครือข่าย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดยในปีการศึกษา 2553 ได้เพิ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานีเข้ามาร่วมในโครงการฯ ต่อมาในปีการศึกษา 2554 ได้เพิ่มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
กาแพงแสน –โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น – โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้นเป็น 7 แห่งทั่วประเทศในปีการศึกษา 2554
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) :
(P : Plan การวางแผน) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ, วิชาการ และหลักสูตร,
คณะทางาน โดยมีอธิการบดีเป็ นประธานโครงการฯ ผู้ อานวยการเทคโนธานีเป็นรองประธาน
โครงการฯ โดยมอบให้ โ ครงการห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนธานี เป็ น ผู้ ด าเนิ น โครงการฯ
โดยคณะกรรมการและคณะทางานแต่ละชุด มีหน้าที่ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดาเนินการบริหาร วางแผนนโยบาย กาหนดโครงสร้างบริหาร
วางระบบบริ หารงานบุ คคล วิ ชาการ ติ ดตามการประเมินผลการดาเนินการ เพื่อรายงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะกรรมการวิชาการและหลักสูตร มีหน้าที่จัดทาหลักสูตร คู่มือหลักสูตร เนื้อหาสาระ
วิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและการประเมินผล
3. คณะท างาน มี ห น้ า ที่ ใ นการวางแผนการเรี ย นการสอน การด าเนิ น งานระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยและโรงเรียน ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร วางระเบียบปฏิบัติ
ต่าง ๆ ของนักเรียน แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน ความประพฤตินักเรียน สรุปและ
นาเสนอปัญหาข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
โดยมีหัวหน้าโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบจัดทาแผนปฏิบัติการ และงบประมาณโครงการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจาปี และแผนการจัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา เสนอขอความ
เห็นชอบตามขั้นตอน (เอกสารประกอบที่ 5.4.2)
(D : Do การปฏิบัติ) มีการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการ ได้แก่
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนและตามตารางเรียนตารางสอนประจาภาคเรียน
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปฏิทินกิจกรรมประจาปีที่วางแผนไว้
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และแข่งขันทางด้านวิชาการกับสถาบัน
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
5. ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและวิทยากร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยข้อง
(C : Check การตรวจสอบ) มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ เช่น
1. จัดทาแบบประเมินการสอนของอาจารย์ แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุ ปผล
การประเมิน
2. จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเสนอในวาระการ
ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
3. รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของโครงการฯ อาทิ แผนปฏิบัติการงบประมาณกิจกรรม
พั ฒ นาผู้ เ รี ย น แผนการจั ด การเรี ย นการสอน และก ากั บ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง าน
ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทราบ
(A : Action การดาเนินการให้เหมาะสม) มีการนาผลประเมินทุกด้านของโครงการ เช่น การ
จัดการเรียนการสอน หอพัก การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตาม
ความเหมาะสมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ยัง ดาเนินการเพื่อหาแนว
ทางการดาเนินงานที่สาคัญและเหมาะสม ได้แก่
1. มีการจัดประชุมนักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงข้อมูล และทา
ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่ยังเข้าใจไม่ตรงกัน ให้มีความเข้าใจที่ถูก ต้อง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้นตามความเหมาะสม
สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานโครงการด้านต่างๆ เสนอเป็นข้อเสนอแนะต่อที่
ประชุมกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
โครงการฯ ในภาพรวมต่อไป (เอกสารอ้างอิง : ผลการดาเนินงานโครงการสนับสนุนการ
30

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
ประจาปี 2555)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 :
รายละเอียด
1. จานวนรับนักเรียน 1ห้องเรียน 30 คน ในแต่ละปีการศึกษา
2. นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า 2.50
และคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทุกภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.00
3. นักเรียน ม.6 ทุกคน มีผลการประเมิน “ผ่าน”
ในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์

แผน

ผล

30
90

30
89

บรรลุ
100 %
98.88 %

30

30

100 %

บรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100

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

ชั้น

รางวัล

นายพีระ สีมาขจร

มัธยมศึกษาปีที่ 5

เหรียญเงินและรางวัลคะแนนสูงสุดระดับภูมภิ าค

นายณัฐภัทร ขุมทอง

มัธยมศึกษาปีที่ 5

เหรียญทองแดง

นางสาวสาทนีย์ สืบค้า

มัธยมศึกษาปีที่ 4

เหรียญทองแดง

นายสิทธานต์ ธงศรีเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 4

เหรียญทองแดง

นายเดชารวี นันทะดี

มัธยมศึกษาปีที่ 5

รางวัลชมเชย

นายอลงกรณ์ อุ่นรัมย์

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ผ่านเข้าค่าย สสวท.

ชื่อ

ชั้น

รางวัล

นายอรรถพล ไชยนา

มัธยมศึกษาปีที่ 5

เหรียญเงินรางวัลคะแนนปฏิบตั ิสูงสุด
ระดับประเทศเกียรติบัตรเยาวชนเคมีรุ่นที่ 2

นายสรชัช ขัดชุมแสง

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ได้รับเหรียญเงินและเกียรติบตั รเยาวชนเคมีรุ่นที่ 2

นายปริญญา อังสนันท์

มัธยมศึกษาปีที่ 4

เกียรติบตั รเยาวชนเคมีรุ่นที่ 2

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อ

ชั้น

รางวัล

นายโชติวฒ
ั น์ อินทรประพงศ์

มัธยมศึกษาปีที่ 4

เหรียญทองแดง

ชื่อ

ชั้น

รางวัล

นายวงศกร สุขะเดชะ

มัธยมศึกษาปีที่ 4

เหรียญทองแดง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน :
อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 5.4.1 : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดาเนินการ โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัยฯ
เอกสารประกอบที่ 5.4.2 : โครงสร้างการบริห าร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการวิช าการและ
หลักสูตร และคณะทางาน
เอกสารอ้างอิง :
ณ เทคโนธานี
- ผลการดาเนินงานของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย ประจาปี 2555
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 5.5

:

ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกหน่วยงาน (สมศ. 18.2)
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

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

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
เกณฑมาตรฐาน

ผลผลิต

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ

: 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1.
2.
3.
4.
5.

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนหรือสังคม
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

รายละเอียดการดาเนินงาน

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ






:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) :
(P : Plan การวางแผน) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. เป็นโครงการที่ดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่ องตั้งแต่งบประมาณ 2550 จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง ได้รับการบรรจุ ให้อยู่ในแผนปฏิบัติการของ
เทคโนธานี และของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการจะต้องมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ส่วนแผนงาน และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทุกไตร
มาส เป็นการรายงานผลงานเทียบกับตัวชี้วัด
(D : Do การปฏิบัติ) การดาเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ประกอบด้วย 3
ส่วนงาน คือ สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. และสานักงาน
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีบุคลากรทั้งหมด 13 คน และมีการติดตามงานในการประชุมบุค ลากร
เทคโนธานี ประจาทุกเดือน
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(C : Check การตรวจสอบ) การประเมินผลงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. มีทั้ง
การประเมินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ผู้รับบริการ และหน่วยงานภายในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับ
หน่วยงาน เทคโนธานี มีงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ภายในหน่วยงานโดยรวบรวมผลการ
ทางาน วิเคราะห์ และประเมิน ผลงานทุก 6 เดือน รายงานต่อผู้ อานวยการเทคโนธานี ในระดับ
มหาวิทยาลัยข้อมูลที่รายงานส่วนแผนงานทุกไตรมาส จะถูกส่งให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล โดยสานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ ดาเนินการวิเคราะห์และประเมิ นผล
งานทุ ก 6 เดื อ น รายงานต่ อสภามหาวิ ทยาลั ย และผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย นอกจากนี้ ก าร
ประเมินผลยังดาเนินการโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันทุกปี
(A : Action การดาเนินการให้เหมาะสม) จากผลการประเมินที่สะท้อนปัญหา อุปสรรค และ
ผลงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย นามาสู่การปรับแผนการทางานและงบประมาณ ซึ่งเทคโนธานีได้รับ
อนุญาตให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือ บริบทที่
เปลี่ยนไปได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในแต่ละปีงบประมาณ
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 :
ในงบประมาณ 2555 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. มีตัวชี้วัดกิจกรรมและผลงาน
จานวน 10 ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายเกินกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 200 (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบที่ 5.5.3, 5.5.4 และ 5.5.5)
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนหรือสังคม :
การดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การบ่ม
เพาะธุรกิจเทคโนโลยี การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ การสนับสนุนการยกระดับเทคโนโลยีของภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้
มาตรฐาน ISO 17025 เพื่อให้บริการทดสอบแก่ภาคเอกชน ทาให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเป็นการ
สร้างความมั่นคงในชีวิต ลดการย้ายถิ่นฐานทามาหากิน ร่วมทั้งเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันและเกิด
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม :
จากผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมาของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.
เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒ นาศักยภาพของ SMEs ในการวิจัยและพัฒ นา การถ่ายทอด
เทคโนโลยีงานวิจัย โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการบ่มเพาะธุรกิจในปีการศึกษา 2555 จานวน 3
ราย รวมมีผู้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะทั้งสิ้น จานวน 22 ราย ผ่านกระบวนการบ่มเพาะและ
ประสบความสาเร็จ (Graduated) แล้วจานวน 1 ราย ซึ่งทาให้เกิดผลงานร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัย
จานวน 5 โครงการ ทาให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน 6.93 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 819.91 เมื่อ
เทียบกับงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ) สร้างมูลค่าแกระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น 16.79 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 1,986.48 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้ ) รวมทั้งเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 6 คน ซึ่งผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมานั้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็น
อย่างดี
โครงการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี พร้ อ มที่ จ ะปรั บ สู่ ค วาม
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ เพื่อการเข้าถึงตลาดใหม่ของประชาคมโลก และเป็นรากฐานที่เข้มแข็งสู่
การนาความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ :
1. โครงการอุ ทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้รับ รางวั ล พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Platinum Award จากการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การ
นาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2011)” ซึ่งเป็นปีที่ 3 แล้วที่ได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมประกวดการจัดนิทรรศการนาเสนองานวิจัย วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555

2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ได้รับการยอมรับว่ามี
รูปแบบการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ดี จึงทาให้มีหลายหน่วยงานขอศึกษาดูงาน ดังนี้
2.1 คณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ(JICA) เข้าหารือและเยี่ยมชมหน่วยงาน วันที่ 20 กันยายน
2555
2.2 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) วันที่ 23 มกราคม 2556
2.3 สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 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 :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน :
อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 5.5.1 : ภาพกิจกรรมของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.
เอกสารประกอบที่ 5.5.2 : ภาพการรับรางวัล Platinum Award จากการนาเสนอการวิจัยเพื่อการ
เรียนรู้ สู่การนาไปใช้ประโยชน์ 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
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1

:

ภาวะผู้นาของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1)
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

: 7 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะกรรมการประจ าศู น ย์ / สถาบัน ปฏิบั ติ ห น้า ที่ ต ามระเบี ย บ หรื อ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่กาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
มี ก ารน าข้ อ มู ล สารสนเทศเป็ น ฐานในการปฏิ บั ติ ง านและพั ฒ นา
หน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
4. ผู้ บ ริ ห ารสนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรในหน่ว ยงานมี ส่ ว นร่ว มในการบริห าร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่ งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. คณะกรรมการประจ าศูน ย์ / สถาบัน ประเมินผลการบริห ารงานของ
หน่วยงาน และผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ :

คะแนน 5
ดาเนินการ
7 ข้อ

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ











หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้
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ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
รายละเอียดการดาเนินงาน

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการประจาศูนย์ /สถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่
กาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดล่วงหน้า :
1.1 การดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ดาเนินการ โดยผ่านการประชุมเป็นหลัก
สาคัญในรอบปี 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)
- คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีได้ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี พ.ศ. 2533 ที่ พึ งกระท าของคณะกรรมการครบถ้ ว น และระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 (เอกสารอ้างอิง : พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533, ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย คณะกรรมการประจาเทคโนธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551) และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี)
1.2 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีได้รับทราบคาชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ท่านอธิการบดีเป็น
ประธานคณะกรรมการ ได้เป็นผู้แนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะกรรมการและ
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
1.3 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเรื่องเชิงนโยบายของหน่วยงาน เช่น นโยบายการเตรียมการรับประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในหน่วยงานเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
นโยบายการพัฒนาเป็ นศูนย์วิจัยมันส าปะหลั งแห่ งชาติ Casava
Acadamy เป็นต้น
(เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 4/2555 เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555)
1.4 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีผ่านการประเมินตนเองโดยอาศัยกลไกของสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานศึกษาระบบและกลไก
การประเมินสภามหาวิ ทยาลั ย และได้มีมติอนุมัติใช้ระบบประเมิน 2 ระบบ คือ 1. การ
ประเมิ น ตนเองและ 2.การประเมิ น โดยหน่ ว ยงานภายนอก (เว็ บ ไซต์ เทคโนธานี
http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก /งานประกันคุณภาพการศึกษา) นอกจากนี้ยัง
ได้ประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
(มทส.) ประจาปี พ.ศ. 2555 (เอกสารประกอบที่ 7.1.1)
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีที่ผ่านมาใช้การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการประเมิน คือเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ เพื่อทบทวน
กลไกและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อการวางแผนการปฏิบัติหน้าที่สาหรับปีถัดไป
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา หน่วยงาน :
2.1 เทคโนธานี ไ ด้ ร ายงานผลการด าเนิ น งาน ตามวิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย และแนวทางการ
บริหารงานของหน่วยงาน ผ่านกลไกของมหาวิทยาลัย คือ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงาน นอกจากนี้ ได้รายงานผลผ่านคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีเป็น
ประจาทุกไตรมาส โดยหน่วยงานได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย และถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2555 โดยหน่วยงานได้นาแผนไปสู่การปฏิบัติและมีผลการดาเนินงาน เช่น
ก) ด้านการพัฒนาองค์กร : หน่วยงานได้พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่องการ
อบรมสั มมนาประจ าปี การเตรียมความพร้อมบุค ลากรเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน (AEC)
เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมต่างประเทศ การสร้างจิตสานึกรักษ์องค์กร (Sens of BBS) การ
จัดวางบุคลากรแต่ละตาแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและตามความ
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 การจัดทาประกันชีวิตหมู่
ให้พนักงานกรณีการเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่ การทาบัตร รปภ.เข้าออกอาคารภายใน
มหาวิทยาลัยในรูปแบบเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัย
ข) ด้านการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ : หน่วยงานได้พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการมุ่งเน้นนโยบายรวมบริการ ประสานงานภารกิจ เป็นการรวม
ลักษณะงานตามกลุ่มการให้บริการ เช่น
- การมีอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนาผลงานวิจัยไปสู่
สังคมที่สมบูรณ์แบบ
- การมีอุทยานการเรียนรู้สิรินธรที่ส่งเสริมให้ความรู้กับชุมชน
- การลดขั้นตอนทางเดินของเอกสารเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
- การบริหารควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ราคายุติธรรม
- การซ่อมแซมบารุงรักษาให้คงสภาพดีใช้งานได้อย่างยาวนาน
- การเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้องตามระเบียบเบิกจ่าย
- การสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างหน่วยวิสาหกิจ
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ค) การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม : หน่วยงานได้พัฒนา ปรับปรุงสานักงาน
บริ เวณห้ องโถงและห้ องน้า ซึ่งอาคารสุรพัฒน์ 1 เป็นจุดศูนย์รวมการให้บริการและมี
ความเห็นว่าหากไม่รีบดาเนินการอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ได้ การรณรงค์ใช้ทรัพยากรที่มีอ ยู่อย่างจากัดให้เกิดความคุ้มค่าภายใต้นโยบาย ECO
Technopolis การประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้าประปาเท่าที่จาเป็น การลดจานวนกระดาษ
ใช้ใ นส านั ก งานโดยการน าสื่ อ อิเลคทรอนิ กส์ มาช่ ว ย หรื อการใช้กระดาษ 2 หน้า แทน
การรณรงค์ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้แก่พนักงานถึงความสาคัญ สร้างความตระหนักถึง
ความจ าเป็ น ในการใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด บนพื้ น ฐานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมอย่างบูรณาการและสมดุล นอกจากนี้ยังได้ดาเนินการตาม
นโยบายการดาเนิน กิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลั ย โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ดาเนินกิจกรรม 5สของหน่วยงาน และได้มีการจัดทาคู่มือและมาตรฐาน 5ส เทคโนธานี
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรม 5สของหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง : คู่มือ และ
มาตรฐาน 5ส เทคโนธานี ประจาปี 2555)
2.2 หน่วยงานได้มีการนาข้อมูลสารสนเทศ เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
โดยอาศัยกลไกมหาวิทยาลัยที่มีการออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (data warehouse)
ผ่ านระบบ MIS มุ่งเน้ น การบูร ณาการข้อมูล ในรูปแบบ 9 ระบบสารสนเทศ ซึ่งได้จั ด
หมวดหมู่ภายในให้พร้อมสาหรับครอบคลุมข้อมูลจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
โดยหน่วยงานเลือกฐานระบบสารสนเทศใช้เข้ากับลักษณะงาน ได้แก่ สารสนเทศการคลัง
สารสนเทศบุคลากร และสารสนเทศวิสาหกิจ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานพัฒนา
สารสนเทศดังกล่าวและคาดว่าจะสามารถนามาปฏิบัติและพัฒนาหน่วยงานได้ในระยะ
ถัดไปได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น (เอกสารประกอบที่ 7.1.5)
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน :
ผู้บริหารหน่วยงานได้มีการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมายเป็น
รายไตรมาสตามภารกิ จ หลั ก ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง ได้ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานตามมติ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ทุกไตรมาสและมีการประเมินผลงานโดยรวมเป็นประจาทุก 6 เดือน รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านกลไกการ
ประชุมหัวหน้ากลุ่ม การประชุมพนักงานเทคโนธานี หรือเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น mail
เทคโนธานี เว็ บ ไซค์ เ ทคโนธานี newslletter และรายงานประจ าปี ข องเทคโนธานี
(เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมพนักงานเทคโนธานี)
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม : ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้
ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องต่าง ๆ เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินงาน
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ของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหาร
ความเสี่ ย งและการควบคุม ภายใน การติด ตามตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิ บัติ งาน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี การบริหารงบประมาณ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและรับผิดชอบต่อสังคม
นอกจากนี้ หน่วยงานได้มอบอานาจในการตัดสินใจแก่หัวหน้ากลุ่มตามความเหมาะสม เช่น
การมอบอานาจการลาพนักงาน การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
บุคลากร ในกลุ่มงานตามความเหมาะสม และอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ เป็นต้น
5. ผู้บริ หารถ่า ยทอดความรู้ แ ละส่งเสริ มพัฒนาผู้ร่ ว มงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ : หน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ในภารกิจหลักและภารกิจรองเพื่อสนับสนุนตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
เน้นกระบวนการทางานที่มีคุณภาพโดยจัดให้มีการประกันคุณภาพ ระบบบริหารคุณ ภาพ ISO
9001:2008 และเน้นให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพ มีความสามารถและได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณสาหรับการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะให้กับ
บุ ค ลากรเป็ น ประจ าทุ ก ปี แ ละบรรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร เป็ น ต้ น ซึ่ ง จั ด ได้ ว่ า เป็ น
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน (เอกสารประกอบที่ 7.1.6)
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย : คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และ
สามารถผลักดันให้หน่วยงานสามารถแข่งขันกับภายนอกได้ เช่น การมีบทบาท ริเริ่ม ส่งเสริม
สนั บสนุ น กาหนดนโยบายและก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงที่นาไปสู่ ความก้าวหน้าและการ
พัฒนาหน่วยงาน มีการติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิจ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรตามหลักเกณฑ์ทางมหาวิทยาลัย การนานโยบาย ระเบียบของมหาวิทยาลัยมาใช้
บริ ห ารงานอย่ า งเหมาะสม ผ่ า นกลไกคณะกรรมการ คณะท างานชุ ด ต่ า ง ๆ เช่ น
คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะทางานการบริหารความเสี่ยง คณะทางานการจัดการความรู้ คณะทางาน
ดาเนินกิจกรรม 5 ส คณะทางานการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะทางานติดตามใช้
จ่ า ยเงิ น งบประมาณและเร่ ง รั ด ผลด าเนิ นงาน เป็น ต้ น (ค าสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะทางาน (เอกสาร
ประกอบที่ 7.1.2, 7.1.3 และ 7.1.4)
โดยคณะกรรมการหรือคณะทางานชุดต่าง ๆ เหล่านี้ต่างมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ การ
รักษาประโยชน์ให้กับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้มีการเผยแพร่ผลดาเนินงานใน
รูปของเอกสารรายงานประจาปี 2555 เทคโนธานี และบน website เทคโนธานีอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการดาเนินงานสรุป ดังนี้
หลักประสิทธิ ผล (Effectiveness) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมีบทบาทสาคัญในการ
ริเริ่ม ชี้แนะ สนับสนุนกาหนดนโยบาย และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนาไปสู่ความก้าวหน้า
กล่าวคือ นโยบายจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจที่
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ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ส่งผลให้เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภายใน หน่วยงาน
ภายนอก ชุมชน และสังคม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีให้ความสาคัญกับนโยบาย
“รวมบริ ก าร ประสานภารกิ จ ” เพื่ อ ประหยั ด การใช้ ท รั พ ยากร และใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ การปรั บปรุงรูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
แบบ e-meeting เป็นครั้งแรก ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่
1 / 2 5 5 6 เ มื่ อ วั น ที่ 1 2 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2 5 5 6 (ดั งปรากฎในเ ว็ บ ไ ซ ต์ เ ท ค โ น ธ า นี
http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก /คอลัมน์สกู๊ป)
หลักการตอบสนอง (responsiveness) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีได้รับการยอมรับ
จากผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย โดยรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น อย่ า งกว้ า งขวาง มี ค วามโปร่ ง ใส
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงความเชี่ย วชาญและร่วมใช้
ทรัพยากร เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้าในสังคม
หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีธารงไว้ซึ่งความ
รับผิดชอบสูงสุดและอานาจหน้าที่ในการพิจารณาภารกิจของหน่วยงานด้วยการให้คาปรึกษา
แนะนาแก่ผู้ บริ หารเทคโนธานี มีความรับผิ ดชอบต่อการกาหนดเชิงกลยุทธ์ในทิศทางการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเชื่อมโยงความ
เชี่ยวชาญและคิดทาประโยชน์จากความเชี่ยวชาญร่วมกัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานให้
สามารถสื่อสารและเกิดผลประโยชน์ต่อสังคม ในการนาพาสังคมและประเทศชาติไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งนโยบายจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานียังส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีร ะหว่างหน่ วยงานกับชุมชน และสังคม มีการสนับสนุนและติดตามให้เกิดภารกิจที่เป็น
รูป ธรรม มีการรั บ ฟังความคิดเห็ นจากชุมชนและสั งคมเพื่อนามาปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ
ในหน่วยงาน
หลักความโปร่งใส (transparency) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมอบหมายให้หน่วยงาน
จัดมีการเปิดเผยและบริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีช่องทางข้อมูลสารสนเทศสามารถเข้าถึงได้
ง่าย เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นในหน่วยงานผ่านทางเว็บไซค์เทคโน
ธานี นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้ข้อมูลต่อระบบการตรวจสอบที่เป็นอิสระของมหาวิทยาลัย
ทั้งการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการ
ตรวจสอบโดยระบบของสภามหาวิ ท ยาลั ย ผ่ า นคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน และหน่วยงานภายนอก
หลักการมีส่วนร่วม (participation) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้หลักการมีส่วนร่วมใน
การบริหารโดยการประชุมเป็นหลัก เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารเทคโนธานีได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น เพื่อร่วมกัน
พิจารณาแนวทางการดาเนินงานในปีถัดไป
หลักการกระจายอานาจ (decentralization) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมีกระบวนการ
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ชัดเจนในการกระจายอานาจการตัดสินใจให้ผู้บริหารเทคโนธานี เช่น การบริหารงบประมาณ
รายจ่ า ยประเภทงบด าเนิ น การที่ มี ก ารโอนหมวดรายจ่ า ย หรื อ เปลี่ ย นแปลงรายการของ
งบดาเนินการโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้ผู้บริหารเทคโนธานีเป็นผู้อนุมัติ
และน าเสนออธิ ก ารบดี เ พื่ อ ทราบ หรื อ การมอบอ านาจการลา การจั ด สรรงบประมาณ
การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงาน ให้กับหัวหน้ากลุ่มงานมีอานาจในการตัดสินใจ เป็นต้น
หลักนิติธรรม (rule of law) มหาวิทยาลัยจัดให้มีกฎระเบียบข้อบังคับประกาศในการบริหาร
และการปฏิบั ติงานเป็ น ลายลั กษณ์อักษรซึ่งหน่ว ยงานได้อ้างอิงหลั กปฏิบัติดังกล่ าวในการ
สื่อสารกับบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซค์
หลั ก ความเสมอภาค (equity) คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการบริหารจัดการ โดยผู้บริหารเทคโนธานีปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อดารงให้หน่วยงานมี
ความเป็นเลิศในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (consensus oriented) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้มติที่
ประชุมในการพิจารณาเรื่ องที่สาคัญเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและงบประมาณรายจ่ายของเทคโนธานี การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเทคโนธานี
เป็นต้น
7. คณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหาร
นาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม : คณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานีมีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารเทคโนธานี และผลการดาเนินงานของ
เทคโนธานี ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ประโยชน์ ซึ่งผู้บริหารได้นาไปปรับปรุงการบริหาร นอกจากนี้
ยังอาศัยกลไกของมหาวิทยาลัย ที่มีการจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ปีละ 2 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง (ตามเอกสารประกอบที่ 7.1.7)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการดาเนินการครบทุก ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
7 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน :
อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 7.1.1 คาสัง่ มทส.ที่ 975/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการจัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของเทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 7.1.2 คาสั่ง มทส.ที่ 341/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานติดตามเร่งรัดการใช้
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จ่ายเงินงบประมาณและผลดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เอกสารประกอบที่ 7.1.3 คาสั่ง มทส.ที่ 345/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินกิจกรรม
5ส ประจาหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เอกสารประกอบที่ 7.1.4 การปชส.พัฒนาระบบให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
(บันทึกที่ ศธ 5602(12)/ ว.1 ลว. 9 มค. 2556)
เอกสารประกอบที่ 7.1.5 แผนการจัดอบรมบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2556
เอกสารประกอบที่ 7.1.6 รายงานผลการดาเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติที่ประชุม
ของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจาไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 (บันทึกที่
ศธ 5634(1)/81 ลว. 22 มค. 2556)
เอกสารอ้างอิง :
ณ เทคโนธานี
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี (มทส.)
ประจาปี พ.ศ. 2555
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
- ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการประจาเทคโนธานี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
- รายงานการประชุมพนักงานเทคโนธานี
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
- คู่มือ มาตรฐาน 5ส เทคโนธานี ประจาปี 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)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
5 ข้อ

: 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มี ก ารก าหนดประเด็ น ความรู้ แ ละเป้ า หมายของการจั ด การความรู้ ที่
สอดคล้ องกับ แผน กลยุทธ์ของหน่วยงาน ครอบคลุมพันธกิจ ด้านการ
บริ การวิ ช าการ และการปรั บ แปลง ถ่ ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม
2. กาหนดบุ คลากรกลุ่ มเป้ าหมายที่จะพัฒ นาความรู้ และทักษะด้า นการ
บริ การวิ ช าการ และการปรั บ แปลง ถ่ ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่ า งเป็ น ระบบโดยเผยแพร่ อ อกมาเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (explicit
knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจั ดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ










รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์
ของหน่วยงาน ครอบคลุมพันธกิจด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม : โดยมีการบูรณาการประสานงานความร่วมมือกับงานภารกิจ
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หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม โดยมีเป้าหมายการจัดการ
ความรู้ คือ มีองค์ความรู้กระบวนการเทคนิคประสานงานเพื่อพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
บริการวิชาการที่สามารถตอบโจทย์แก้ปัญหากลุ่มเป้าหมายได้ (เอกสารประกอบที่ 7.1.1)
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริการวิชาการ และการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เ หมาะสม อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ ที่
กาหนดในข้อ 1 : โดยมีการกาหนดให้พนักงานเทคโนธานี และพนักงานหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในภารกิจด้านบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เป็น
กลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดไว้ในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด : โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานเทคโนธานีใช้ปฏิบัติร่วมกัน จานวน 3
กิจกรรม ได้แก่ หัวข้อ “ยิ้มได้เมื่อ...ภัยมา” หัวข้อ “เทคนิคประสานงานกับการทางานร่วมกัน
ได้ อ ย่ า งไร” และ หั ว ข้ อ “32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์ กั บ บทบาทการประสานงานที่ มุ่ ง สู่
ผลสัมฤทธิ์” นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนหนังสือราขการให้พนักงานเทคโนธานีนาไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องยิ่งขึ้น จานวน 1 ครั้ง
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) : โดยได้มีการรวบรวมการจัดกิจกรรมทาเป็น
เล่มเผยแพร่ภายในหน่วยงาน และบรรจุเข้าในเว็บไซต์ การจัดการความรู้ งานบริหารระบบ
คุณภาพ สานักงานผู้อานวนการเทคโนธานี และส่งขึ้น WEB มหาวิทยาลัยด้วย (เอกสารอ้างอิง :
สรุปการจัดกิจกรรม การจัดการความรู้ เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2555)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง : จากการสรุป
การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2555 ได้ทาการส่งมอบให้ทุกกลุ่ม
งานเพื่อให้พนักงานแต่ละกลุ่มงานได้ศึกษาและนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
บรรลุเป้าหมาย ()
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ประเมิน
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการครบทุกข้อ
รายการหลักฐาน :

5 คะแนน

5 ข้อ



อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี
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เอกสารประกอบที่ 7.2.1 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 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
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ตัวบงชี้ที่ 7.3

:

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
5 ข้อ

: 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ
2. มีร ะบบสารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารและการตัด สิ น ใจตามพั นธกิ จ ของ
หน่ วยงาน โดยอย่ างน้อยต้องครอบคลุ มการจัดการบริการวิช าการ
การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มี ก ารน าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยของหน่ ว ยงานภายในและ/หรื อ
ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ







รายละเอียดการดาเนินงาน

:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มี น โยบายและ/หรื อ แผนระบบสารสนเทศ : โดยมี แผนดาเนินงานประชาสั มพันธ์และ
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2555 แบ่งลักษณะงานตามกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1. งาน
พัฒนาเว็บไซค์ และ 2. งานประชาสัมพันธ์ (ในตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ขอให้ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
โดยเฉพาะในส่วนของงานพัฒนาเว็บไซค์ ได้ เชื่อมโยงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ตั้งแต่ฐานข้อมูลกิจกรรม (ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2554) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
(อยู่ ร ะหว่า งด าเนิ น การ ในปี งบประมาณ 2555) ฐานข้ อมู ล บุ คคล ฐานข้ อมู ล ลู กค้ า (การ
ลงทะเบียนและชาระเงิน) และฐานข้อมูลการเงินงบประมาณ (อยู่ระหว่างดาเนินการในปี 2556)
ทั้งนี้ ต้องเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ MIS ของส่วนกลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุ รนารี ที่มีหน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลั ยเกี่ยวข้อง เช่น สถาบันวิจัยและ
พัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักวิชาต่าง ๆ ส่วนแผนงาน ส่วนการ
เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นการเงิ น และบั ญ ชี และส่ ว นส่ ง เสริ ม วิ ช าการ (ข้ อ มู ล การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา Che-online) นอกจากนี้ ยังได้กาหนดรอบระยะเวลาดาเนินการ เพื่อให้แล้วเสร็จ
เป็ น ไปตามแผนด าเนิ น งานระบบสารสนเทศเทคโนธานี ประจาปี งบประมาณ 2555 และ
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2556 (เอกสารประกอบที่ 7.3.1)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ : ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
องค์ ก ร เช่ น การจั ด ทาฐานข้อ มู ล เพื่อ เก็ บ ข้อ มู ล กลุ่ ม เป้ า หมาย/ลู ก ค้ า /ผู้ ส นั บ สนุน กลุ่ ม ผู้
ให้บริการวิชาการ/ปรับแปลงฯ ประกอบด้วย วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น ขณะนี้
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล (เอกสารประกอบที่ 7.3.2)
นอกจากนี้ ยั ง ได้ พั ฒ นาระบบบริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ ได้ แ ก่ การจองห้ อ งประชุ ม ทาง
online การจัดทาหลักสูตร e-training การประชุมสองทางด้วย e-meeting
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ : ได้รับการสอบถามประเมินความพึง
พอใจจากผู้ใช้บริการบุคลากรภายในที่เป็นผู้ใช้งานโดยตรง จากการใช้งานตามกิจกรรม 2 ส่วนหลัก
คือ 1. งานพัฒนาเว็บไซค์ และ 2. งานประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้กาหนดไว้ 3 ด้าน กล่าวคือ 1. ด้าน
เจ้ าหน้ าที่ 2. ด้ านกระบวนการให้ บริการ และ 3. ด้ านการใช้งานประชาสั มพันธ์ /สารสนเทศ
ในภาพรวมได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับมาก (3.01-4.00) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ (เอกสาร
ประกอบที่ 7.3.3)
4. มี ก ารน าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศมาปรั บ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศ : มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ โดยได้นาผลจากข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในหรือผู้ใช้งานมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ดีขึ้นตามลาดับอย่างต่อเนื่อง
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
:
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน :
อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 7.3.1 แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2556
เอกสารประกอบที่ 7.3.2 ระบบการจัดการผลดาเนินงาน(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
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ตัวบงชี้ที่ 7.4

:

ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
6 ข้อ

: 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะทางานบริ ห ารความเสี่ ยง โดยมีผู้ บริห ารและ
บุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็นคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ตามบริบทของหน่วยงาน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการ
ตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป
รายละเอียดการดาเนินงาน

มี () หรือไม่มี ()
การดาเนินการ







:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็น
คณะทางาน โดยมีผู้อานวยการเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยพนักงานเทคโนธานีที่ทาหน้าที่
ระดั บ หั ว หน้ า งานร่ ว มเป็ น คณะท างาน ตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
ที่
354/2555 นอกจากนี้ยังมีการจัดทาโครงสร้าง/ขั้นตอนและปฏิทินการดาเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงเทคโนธานีด้วย (เอกสารประกอบที่ 7.4.1 และ 7.4.2)
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน
1.1 การจั ด ท าแผนปรั บ ปรุ ง ควบคุ ม ภายในและบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ หน่ ว ยงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2555 ผ่ า นมติที่ ป ระชุ มคณะท างานระบบบริ ห ารความเสี่ ยงเทคโนธานี ครั้ ง ที่
2/2555 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.4.1)
1.2 กาหนดปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง และกิจกรรมควบคุมในแต่ละด้านมีทั้งหมด 8 ด้าน
ประกอบด้วย 1.ด้านกลยุทธ์ 2.ด้านการเงินและทรัพย์สิน 3.ด้านปฏิบัติงาน 4. ด้านชื่อเสียง 5.
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 6.ด้านบุคลากร 7.ด้านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร และ 8.ด้านกฎระเบียบ (เอกสารประกอบที่ 7.4.3) ทั้งนี้ ได้ใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยง
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3.
4.

5.

6.

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของเทคโนธานี (เอกสารอ้างอิง : คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 โดยคณะทางานบริหารความเสี่ยงได้ประชุมหารือเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 (เอกสารประกอบที่ 7.4.3)
มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน จากแผนปรับปรุง
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2555 ปัจจัยเสี่ยงทั้ง 8 ด้าน พบว่า มี 2
ด้าน ที่มี ผลการประเมิน ความเสี่ ยงตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป (ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ ยงที่มี
ระดับสูง อยู่ในช่วงคะแนน 8 – 12 คะแนน High Risk) ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ และด้านการปฏิบัติงาน
ดังนั้น จึงมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง (เอกสารประกอบที่ 7.4.3)
มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยผ่านหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เอกสารประกอบที่ 7.4.4)
มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป ได้รับการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2555 มาปรับใช้ในการจัดทาแผนปรับปรุงควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2556 (เอกสารประกอบที่ 7.4.5)

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

6 ข้อ



รายการหลักฐาน :

อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี

เอกสารประกอบที่ 7.4.1 คาสั่ง มทส. เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะทางานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 7.4.2 - โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี
- ขั้นตอนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี
ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง เทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ 2555
เอกสารประกอบที่ 7.4.3 เอกสารในการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2555
(บันทึกข้อความ ที่ศธ 5634(1)/829 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555)
เอกสารประกอบที่ 7.4.4 เอกสารรายงานผลการดาเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
และแผนบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2555
(บันทึกข้อความ ที่ศธ 5634(1)/884 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555)
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เอกสารประกอบที่ 7.4.5 รายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง
เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 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
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องค์ประกอบที่ 8 :

การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ที่ 8.1

:

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

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

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

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

: 7 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

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

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ








หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของหน่วยงานที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์
และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลา
ที่หน่วยงานใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้จากค่าลงทะเบียน งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ
อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น
ต้นทุนต่อหน่วยในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน
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รายละเอียดการดาเนินงาน

:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน : โดยได้มีการจัดตั้ง
คณะทางานจัดทาแผนกลยุ ทธ์ทางการเงินของเทคโนธานี (หรือ แผนบริการหน่วยวิส าหกิจ
เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2555-2259) โดยประมาณการคาดว่าทรัพยากรที่จะได้รับ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและแหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก กาหนดให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของแหล่ งรายได้จากแหล่ งเงินทุนใด เช่น รายได้ส นับสนุนจากมหาวิทยาลั ย
รายได้ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา รายได้จากการให้บริการ และรายได้อื่น ๆ (เอกสารประกอบ
ที่ 8.1.1)
มีการประเมิน ความต้องการทรัพยากรที่ต้องดาเนินงานแต่ล ะช่วงปีงบประมาณ ตาม
ลักษณะงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายใต้กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่ม กาหนดให้เห็นอย่างชัดเจน
ซึ่งรายการค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ค่าใช้จ่ายคงที่ (ประกอบด้วย เงินเดือนค่าจ้าง
สวัสดิการ ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่ง ค่าบริหารจัดการโครงการ) และ 2) ค่าใช้จ่ายผัน
แปร (ประกอบด้วย ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ค่าตอบแทนนักศึกษาจ้างงาน ค่าใช้
สอยดาเนินการ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ และค่าเสื่อมราคา)
นอกจากนี้ยังได้มีการประมวลผลสรุ ปเป็นภาพรวม โดยการจัดทารายงานแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2555 (หรือ แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ เทคโนธานี ประจาปี
งบประมาณ 2555-2559) ได้ อ้า งอิง หรื อจัด ทาให้ มี ความสอดคล้ อ งกับ งบประมาณถือ จ่า ย
ประจาปีงบประมาณ 2555 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555 (หรือ แผนกลยุทธ์
หน่ ว ยงาน) เพื่อ ให้ ง่ ายต่อ การน าข้ อ มูล ไปใช้ ในการวางแผนและการตัด สิ นใจของผู้ บ ริห าร
ระดับสูงของหน่วยงาน และมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ส่วนบริหารสินทรัพย์เป็นผู้
รวบรวมข้อมูลหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง นาเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับ (เอกสารอ้างอิง : รายงานแผนบริการหน่วยวิสากิจ
เทคโนธานี ประจาปีงบประมษร 2555-2559)
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ : มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้
กาหนดแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงินตามลักษณะงานภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (แผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม และแผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี) และยังมุ่งเน้น
การจัดหารายได้จากหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานวิสาหกิจ)
หลักเกณฑ์การจัดสรรรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2555 จาแนกตามหมวดหมู่
รายการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค
4. หมวดค่าครุภัณฑ์
5. หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
6. หมวดรายจ่ายอื่น (เงินสารองทั่วไป)
และได้บรรจุรายการค่าบริห ารจัดการโครงการ ในแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรมไว้ด้วย
การวางแผนการใช้เงินได้อาศัยแนวทาง หรือหลักการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามรายการ
งบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรรให้ถือจ่ายประจาปีงบประมาณ 2555 มีการควบคุมติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณได้รับอนุมัติ ในระหว่างปีงบประมาณ
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อาจได้รับการทบทวนงบประมาณโดยการเพิ่ม – ลดรายการงบประมาณให้ใกล้เคียงกับความ
เป็นจริง หรือเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณเมื่อดาเนินการสักระยะหนึ่ง หากมีความจาเป็นต้องมีการ
กัน งบประมาณไว้ส าหรั บเป็น รายการที่มีภ าระผูกพันเบิกจ่ายข้าม (งบดาเนินการ) เบิกจ่าย
เหลื่อมปี (งบลงทุน) หรือขยายเวลามากกว่า 1 ปี (เป็นโครงการต่อเนื่อง) และมีการติดตามผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยการจัดทาเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง
เป็นประจาทุกเดือน ทั้งนี้ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า ด้วยการบริหาร
วิสาหกิจ พ.ศ. 2551 หมวดการงบประมาณ และมาตรการบริหารบริหารงบประมาณรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2555 การดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้การวางแผนการ
ใช้เงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (เอกสารประกอบที่
8.1.2)
3. มี ง บประมาณประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารในแต่ ล ะพั น ธกิ จ และการพั ฒ นา
หน่วยงานและบุคลากร : จากแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร
และการวางแผนใช้เงิน (รายละเอียดดังข้อ 2) ได้รับการจัดทางบประมาณรายจ่ายเทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ 2555 โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555
(งานประจา) ตามงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้ง 2 แผนงาน ได้แก่แผนงานบริการวิชาการแก่
สังคมและแผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ถูกกาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี
ได้ แ ก่ แผนงานหลั ก แผนงานรอง ก าหนดผลผลิ ต จ านวนตั ว ชี้ วั ด จ านวนกิ จ กรรม ช่ ว ง
ระยะเวลาดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้กาหนดชัดเจน การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาหน่วยงาน บรรลุวิสัยทัศน์ หรือพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ยิ่ ง ขึ้ น (เอกสารอ้ า งอิ ง : งานประจ า แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2555 และ
งบประมาณเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1))
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง : โดยได้รับการจัดทารายงานทางการเงินเทคโนธานีเป็ น
ประจ าทุ ก ไตรมาสเพื่ อ รายงานให้ ท ราบถึ ง สถานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของ
หน่วยงาน จานวน 4 ครั้งต่อปี งบประมาณ 2555 โดยการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี และนาเสนอต่อมหาวิทยาลั ยผ่านคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง (ดังปรากฏในเอกสารประกอบที่ 8.1.5)
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง : จากข้อมูลปรากฏในรายงานงบการเงิน
(รายละเอียดดังข้อ 4) ได้ถูกนาไปใช้ในการติดตามประเมินผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
แต่ละโครงการในหน่วยงาน ส่งผลให้มีมาตรการบริหารงบประมาณส่งเสริมประหยัดทรัพยากร
ผ่านนโยบาย ECO Technopolis เช่น การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายดาเนินงานในบางเรื่อง เช่น
การลดปริมาณวัสดุสานักงานให้ใช้กระดาษ reuse หรือการเวียนแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิ กส์ แทน หรื อการรณรงค์ ประหยัดพลั งงานไฟฟ้าลดการใช้เครื่องปรับอากาศใน
สานักงานในบางช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 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
ในการชาระหนี้ของหน่วยงาน การวิเคราะห์เงินคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน ด้วยการลงทุนในเงิน
ฝากประจาระยะสั้น 3-6 เดือน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน (รูปของดอกเบี้ย ) ที่สูงกว่าให้เป็น
รายได้ของหน่วยงาน ตลอดจน การรายงานผลแสดงฐานะความมั่นคงการเงิน (งบดุล) ซึ่งข้อมูล
ดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของรายงานงบการเงิ น เทคโนธานี ประจ าปี ง บประมาณ 2555
56

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
(เอกสารอ้างอิง : รายงานงบการงิน เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2555)
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกาหนด : โดยการดาเนินงานทางการเงินและงบประมาณ
ภายในหน่วยงาน ได้รับการติดตามผลการดาเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจาอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม หัวหน้ากลุ่ม และผู้บริหารระดับสูง
นอกจากนี้ ยังได้รับการตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
กาหนดจากมหาวิทยาลัย โดยหน่วยตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน จากสภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก เช่น สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (เอกสารประกอบที่ 8.1.2)
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนาข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ : โดยการบริหารจัดการภายในอาศัยกลไก
ทางการเงินและงบประมาณซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้นาข้อมูลจากรายงานงบการเงินและรายงาน
ใช้จ่ ายเงิน งบประมาณที่ได้รับ การวิเคราะห์ ผ ลค่าใช้จ่าย สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
(รายละเอียดดังข้อ 5) รายงานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถติดตามผลการใช้เงิน
เป็นไปตามเป้าหมายหรื อไม่ นอกจากนี้ ยังได้นาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจในภายหน้าได้เป็นอย่างดี (เอกสารอ้างอิง : รายงานแผนบริการหน่วย
วิส หกิจ เทคโนธานี ประจ าปี งบประมาณ 2555- 2559 และ รายงานการเงิน เทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ 2555)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

7 คะแนน

7 ข้อ



รายการหลักฐาน :
อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 8.1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของเทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 8.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหาร
งบประมาณและการคลัง ประจาปีงบประมาณ 2555

เอกสารประกอบที่ 8.1.3 หนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2555
ประกอบด้วย - บันทึกที่ ศธ 5603(1)/77 ลว. 19 เม.ย. 2555
- บันทึกที่ 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 ประจาปีงบประมาณ 2555 – 2559
- รายงานงบการเงิน เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2555
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- งานประจา แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2555
- งบประมาณเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 9 :

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 9.1

:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ. 9.1)
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
9 ข้อ

: 9 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
โดยคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบันและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าศู น ย์ / สถาบั น และมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ มหาวิทยาลัย
กาหนด และ
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในมาปรับปรุงการทางาน
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงาน
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะ
คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ
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เกณฑ์มาตรฐาน
หรือภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิ จั ย ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพที่ ห น่ ว ยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ




รายละเอียดการดาเนินงาน
1.

2.

3.

4.

:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ เ หมาะสมและสอดคล้อ งกั บ พั น ธกิ จ และ
พัฒนาการของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด : โดยได้แต่งตั้งคณะทางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาประจาหน่วยงาน และได้จัดทาแผนการปฏิบัติกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของเทคโนธานีไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน (เอกสารประกอบที่ 9.1.2) เพื่อ
ปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ รายงานหลักฐานการดาเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดาเนินการตามความจริง
ให้สอดรับกับกลไกการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน นอกจากงานตาม
ภารกิจ หลั กในองค์ป ระกอบที่ 5 และองค์ประกอบที่ 11 แล้ ว เทคโนธานียังมีกิจกรรมตาม
นโยบายการบริหารงานหลักของมหาวิทยาลัยที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพระดับ
หน่วยงาน และระดับสถาบัน ให้เข้มแข็งขึ้น ได้แก่ การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง
และการด าเนิ น การระบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพ ISO ตลอดจนการมี ก ลไกการเงิ น และ
งบประมาณที่สามารถตรวจสอบได้
มี ก า ร ก า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ เ รื่ อ ง ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
โดยคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบันและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน : ผู้บริหารสูงสุด /
ประธาน/เลขานุการคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน หรือผู้แทนหน่วยงาน
ได้เข้ารับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย แล้วนามาเสนอต่อที่ประชุม
คณะท างานประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาของหน่ ว ยงาน เพื่ อ นานโยบายไปสู่ ก ารปฏิบั ติ และ
ผู้บริหารหน่วยงานได้มีการสื่อสารและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้
บุคลากรได้รับทราบในการประชุม คณะทางานประกันคุณภาพประจาหน่วยงาน และประชุม
ระดับหัวหน้าฝ่าย/โครงการ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ จัดขึ้น เช่น การ
รับการตรวจประเมินระดับหน่วยงานโดยผู้ที่เกี่ยวข้องระดับหัวหน้าฝ่าย/โครงการมีส่วนร่วมใน
การรับการตรวจด้วยทุกครั้ง การมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินระดับสถาบัน การมีส่วนร่วม
ประชุม QA forum
มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน : มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับ สมศ., สกอ., มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้มีการปรับเพิ่มตัวบ่งชี้
ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ในด้านบริหารจัดการคุณภาพ ในตัวบ่งชี้ที่ 9.2 และปรับเพิ่มตัว
บ่งชี้ที่ 12.1 ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง : คู่มือ
คุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ประจาปีการศึกษา 2555)
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมิ น คุ ณ ภาพเสนอต่ อ คณะกรรมการประจ าศู น ย์ / สถาบั น และมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ 3) การนา
ผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน : โดยมีการดาเนินการ
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5.

6.

7.

8.

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการจัดประชุมเพื่อทบทวน ตัวบ่งชี้ตาม
วาระ (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา โดยฝ่าย
เลขานุ การคณะทางานฯ ประจ าหน่ว ยงานจัดทาแผนการปฏิบัติงานให้ ส อดรับกับแผนการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานตามขั้นตอนดังนี้
1) การจัดทาคู่มือคุณภาพของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
การตรวจสอบ โดยมีการกาหนดองค์ประกอบ ชนิดตัวบ่งชี้ การคิดรอบ คาอธิบายตัวบ่งชี้ เกณฑ์
มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งกาหนดแหล่งข้อมูล และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 2) การ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง โดยทาการรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบคุ ณภาพ และตัว
บ่งชี้ จากผู้ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่กาหนดในคู่มือคุณภาพอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
ที่สุด ซึ่งการจัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง จะต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานทุกครั้ง ก่อนจัดส่งให้ฝ่ายวิชาการตามกาหนด
และ 3) หลั ง จากรั บ ทราบผลการประเมิ น คุ ณ ภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมิ น ฯ
แล้ ว จะต้องเข้าร่ว มประชุม QA forum เพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงาน นาผลการประเมิน จุดเด่น จุดอ่อน กรอบระยะเวลาเพื่อการแก้ไขจุดอ่อน อันดับ
ความสาคัญที่จะต้องแก้ไข และความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขปัญหา
ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ : มีการนาผลการประกัน
คุณภาพมาพัฒ นาการดาเนิ นงาน โดยมีการหารือต่อคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน ในส่วนที่เป็นจุดเด่น และจุดด้อย เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์เกือบทุกตัวบ่งชี้
มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกั นคุณภาพภายในของหน่วยงาน : มีระบบ
ฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและใช้ ร่ ว มกั น
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนิน งานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลั ย และหน่วยงานได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่องาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองhttp://technopolis.sut.ac.th
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ นักศึกษา และ
ผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน : การส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและเปิดโอกาสให้ ผู้ ที่มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยมี ส่ วนร่วมใน
กระบวนการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา โดยให้ ข้ อมู ลป้ อนกลั บด้ วยการประเมิ นผลโครงการ/
กิจกรรมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน ด้วยการเป็นคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน : โดยมีการร่วมกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีโดยการเข้าร่วมประชุมกับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อทาความเข้าใจ
ตัวบ่งชี้ และเปิดโอกาสให้มีการซักถามทาความเข้าใจ
นอกจากนี้ เทคโนธานี ยั งได้ รับการจั ดตั้งเป็น ศูนย์เครื อข่าย สมศ. มทส. โดยร่ว มมือกั บ
สานักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อการพัฒนา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้ าน
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การประกันคุณภาพ ซึ่งในข้อตกลงให้และรับการสนับสนุน ข้อที่ 16 ได้กล่าวไว้ว่า “ดาเนินการ
จัดทารายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหว การขับเคลื่อนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
พื้น ที่ และเป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ และให้ คาปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” (เอกสาร
ประกอบที่ 9.1.3)
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ : เนื่องจากเทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลั กในการ
ดาเนินการด้านบริการวิชาการ ด้านปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโลยี จึงเป็นศูนย์ กลางใน
การสรุปผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบคุณภาพที่ 11 ทุกตัว
บ่ ง ชี้ โดยมี การประสานงานข้อ มูล กับ ทุก ส านัก งานวิ ช า เพื่อ พิจ ารณารายชื่ ออาจารย์ และ
กิจกรรมที่ทาร่ วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนของข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้
หน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

9 ข้อ



รายการหลักฐาน :
อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 9.1.1 คาสัง่ แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 9.1.2 แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เอกสารประกอบที่ 9.1.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2555 ระหว่าง สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เอกสารอ้างอิง :
ณ เทคโนธานี
- รายงานการประชุมคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา
- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ประจาปีการศึกษา 2555
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก /งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 9.2

:

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ
(เทคโนธานี 1)
ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

:

คะแนน 3
ดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
7 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
8 ข้อ

8 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการกาหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี โดย
ผู้บริหารสูงสุดของเทคโนธานี
2. มีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR : Quality Management
Representative) ระบบคุณภาพของเทคโนธานี เพื่อทาให้มั่นใจว่ายังคง
รักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื่อง
3. มีการวางแผนการดาเนินงานประจาปีเพื่อรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO ของเทคโนธานีอย่างต่อเนื่อง
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO (QMRC : Quality
Management Representative Committee) ของเทคโนธานี
5. มีการจัดทาเอกสารทุกระดับตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO
ครบถั ว น เช่ น คู่ มื อ คุ ณ ภาพ ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ แผนคุ ณ ภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนต่างๆ และมี
การแต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control)
6. มีการจัดอบรมทบทวนข้อกาหนดระบบคุณภาพ ISO ให้พนักงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
7. มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal
Quality Audit) ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี
8. มีการตรวจติดตาม เพื่อรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง อย่างใด
อย่างหนึ่งเมื่อถึงรอบการตรวจ โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ให้การ
รับรอง (CB : Certify Body)

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ
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รายละเอียดการดาเนินงาน

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี โดยผู้บริหารสูงสุดของ
เทคโนธานี : ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้กาหนดเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี และได้
กาหนดนโยบายคุณภาพ ไว้ว่า
- มุ่งมั่นที่จะให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของชุมชนมาก
ที่สุด
- มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางด้านบริการวิชาการ และด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ (เอกสารอ้างอิง : คู่มือคุณภาพ และ เอกสารประกอบ
ที่ 9.2.1)
2. มีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR : Quality Management Representative)
ระบบคุณภาพของเทคโนธานี เพื่อทาให้มั่นใจว่ายังคงรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
มาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื่อง : โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้แต่งตั้งหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการเทคโนธานี เป็น QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการระบบบริหาร
คุณภาพ ISO ให้สามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (เอกสารประกอบที่ 9.2.2)
3. มีการวางแผนการดาเนินงานประจาปีเพื่อรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโน
ธานีอย่างต่อเนื่อง : มีการวางแผนการดาเนินงานประจาปีเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO
ของเทคโนธานีอย่างต่อเนื่อง โดย QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้จัดทาแผนการดาเนินการ
ประจ าปี เพื่ อ ด าเนิ น การรั ก ษาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO ของเทคโนธานี ซึ่ ง ได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากผู้อานวยการเทคโนธานี และประกาศให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน
(เอกสารประกอบที่ 9.2.3)
4) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO (QMRC : Quality Management
Representative Committee) ของเทคโนธานี มหาวิทยาลัยทาการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระบบบริหารคุณภาพ: ISO เทคโนธานี (QMRC : Quality Management Representative
Committee) โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ อานวยการเทคโนธานี และ QMR : ผู้แทนฝ่าย
บริหาร ตามลาดับ และมีการจัดประชุมตามวาระ (เอกสารประกอบที่ 9.1.4)
5) มีการจัดทาเอกสารทุกระดับตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ครบถัวน เช่น คู่มือ
คุณภาพ ขั้นตอนการด าเนิน การ แผนคุณภาพ ขั้น ตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ ม และ
เอกสารสนับสนุนต่างๆ และมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control)
: โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) ได้จัดทาเอกสารระดับที่ 1 คือ คู่มือคุณภาพ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบที่ 9.3.4) และหัวหน้าฝ่าย/โครงการ/ผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดทาเอกสารระดับที่ 2
คือ ขั้นตอนการดาเนินการ และเอกสารระดับที่ 3 ได้แก่ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ ม และเอกสารสนั บ สนุ น ต่ า ง ๆ โดยผู้ แ ทนฝ่ า ยบริห ารเป็ น ผู้ ท บทวน ผ่ า นความ
เห็นชอบจากผู้อานวยการเทคโนธานี นอกจากนี้ผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้เสนอชื่อเจ้าหน้าที่งาน
ระบบบริหารคุณภาพเป็นผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control) เพื่อให้ผู้อานวยการ
เทคโนธานี แ ต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง เอกสารทุ ก ฉบั บ จะต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นควบคุ ม โดยผู้ ค วบคุ ม เอกสาร
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(รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 9.2.4)
6) มีการจัดอบรมทบทวนข้อกาหนดระบบคุณภาพ ISO ให้พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง :
โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) ได้จัดอบรมเพื่อทบทวนการจัดทาเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO
และทบทวนข้อกาหนดระบบคุณ ISO ให้กับบุคลากร 1 ครั้ง
7) มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal Quality Audit)
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี : มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (IQA : Internal Quality Audit) ระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทค
โนธานี โดยผู้อานวยการเทคโนธานี ผ่านความเห็นชอบของ QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร และ
กาหนดให้มีการตรวจประเมินตามแผน
8) มีการตรวจติดตาม เพื่อรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถึง
รอบการตรวจ โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ให้การรับรอง (CB : Certify Body) : ยังไม่มี
การตรวจติดตาม เพื่อรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง จากบริษัท SGS (ประเทศไทย)
จากัด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีใหม่
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ดาเนินการ 7 ข้อ

4 คะแนน

8 ข้อ



รายการหลักฐาน :
อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 9.2.1 ประกาศนโยบาย และวัตถุประสงค์คุณภาพ
เอกสารประกอบที่ 9.2.2 คาสั่งแต่งตั้งผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมตามระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 9.2.3 แผนการดาเนินกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี
ปีงบประมาณ 2555-2556
เอกสารประกอบที่ 9.2.4 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
เอกสารอ้างอิง :
- คู่มือคุณภาพ

ณ เทคโนธานี

หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / ISO9001:2008
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 11 :
ตัวบงชี้ที่ 11.1

:

ชนิดของตัวบงชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

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

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการครบ
ทุกข้อ

: 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

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

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ








รายละเอียดการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ภารกิจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุร นารี ได้มอบหมายให้เทคโนธานี เป็นหน่ว ยงานหลั กในการประสานงานกับหน่ว ยงานต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ร่วมกัน ซึ่งรูปแบบการดาเนินงานประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการคาปรึกษา
ด้านเทคโนโลยี การให้ ค าปรึ กษาเชิงลึ ก /เฉพาะทางจากผู้ เชี่ยวชาญ การวิ จัยต่อยอด รวมถึ ง
กิจกรรมด้านรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) ในชุมชน ฯลฯ ซึ่งมี
หน่ ว ยงานภายใต้การดูแลรั บ ผิ ดชอบของเทคโนธานีเ ป็นผู้ ดาเนินงาน ได้ แก่ กลุ่ มงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มทส. ซึ่งมีหน่วยงานย่อยได้แก่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI), สานักงาน
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา มทส. (SUT-IPMO), โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย เครือข่าย มทส. (iTAP), งานคลินิกเทคโนโลยี, หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติงาน
(LSU) (เอกสารประกอบที่ 11.1.1) ซึ่งมีการดาเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
เทคโนโลยี : ในระดับของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 และ
ระดับหน่วยงาน ได้แก่ แผนพัฒนาเทคโนธานี ระยะเวลา 5 ปี รวมถึงการจัดทายุทธศาสตร์การ
พัฒ นาเทคโนธานี แผนปฏิบั ติการประจาปี แผนงานประจาหน่วยงาน เป็นต้น โดยได้มีการ
นาเสนอแผนฯ ผ่านคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เป็นที่ปรึกษาในระดับนโยบาย
2. มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด : มีผลการดาเนินงานการให้บริการปรับแปลง ถ่ ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปตามแผนที่กาหนด โดยมีการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานด้วย
ระบบสารสนเทศ เป็นรายเดือน รายไตรมาส (ตามที่ส่วนแผนงานกาหนด) และมีการจัดทาสรุป
เป็นรายงานประจาปีของเทคโนธานี
3. มีการประเมินผลการดาเนินงาน ดาเนินงาน : โดยมีการวัดความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ด้านการปรับแปลงฯ เช่น ผู้รับบริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผู้ขอรับคาปรึกษาด้านเทคโนโลยี,
ผู้ขอรับคาปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ซึ่งสอดรับกับการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. มีการน าผลการประเมิ น มาพัฒ นาปรั บ ปรุ งการดาเนิ น งานอย่า งต่อ เนื่อง : โดยการ
ด าเนิ น งานทุ ก ครั้ ง ได้ มี ก ระบวนการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโดยผู้ รั บ บริ ก าร หากมี
ข้อเสนอแนะหรือการแนะนา ผู้ดาเนินงานได้นาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนธานี ได้มีการดาเนินงานตามกระบวนการด้านการปรับแปลงฯ ภายใต้
การบริหารงานระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
5. มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ : เช่น การนาผลงานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมาปรับแปลงพัฒนา หรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนหรือผู้รับบริการ โดยวิธีการต่าง ๆ
ตามโครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส. ได้ร่วมกับนาคณาจารย์ จากสานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ในการนาผลงานวิจัยฯ ลงไปทดลองจริงในพื้นที่ โดยคณาจารย์และ
นักศึกษา ได้นาผลการวิจัยดังกล่าวจัดทาเป็น case study ซึ่งวิธีดังกล่าว สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชนได้ , สามารถเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยชุมชนของคณาจารย์กับงานปรับ
แปลงฯ โดยการร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีในชุมชน (เทคโนธานีเป็นผู้สารวจความต้องการ
และส่งข้อมูล ให้นักวิจัยน าไปศึกษาและวิจัยต่อยอด แล้ วนามาถ่ายทอดหรือ ให้ คาปรึกษาแก่
ชุมชน)
ทั้งนี้ การบริ การด้านการปรับแปลงฯ ทุกกิจกรรมจะต้องดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
มาตรฐาน ตามผังกระบวนการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่
การอบรมเผยแพร่ความความรู้ การแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การร่วมวิจัยและ
พัฒนา และการให้คาปรึกษาเทคโนโลยี และแต่ละกิจกรรมยังมีขั้นตอนการดาเนินงานอย่าง
เป็นระบบ อาทิเช่น การขอใช้สิทธิในเทคโนโลยี /ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
6. มีการประเมินสัมฤทธิ ผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
บูรณาการระหว่างการปรั บแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีกับภารกิจอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย : กล่าวคือ หลังจากมีการให้บริการคาปรึกษาแก่ผู้รับบริการในเบื้องต้นแล้ว จะมีการ
ประเมินผลการให้บริการ เพื่อนาไปเชื่อมโยงกับงานต่างๆ ซึ่งจะสามารถสนองตอบความต้องการ
ของผู้รับบริการได้ เช่น การเชื่อมโยงเข้ากับงานบริการวิชาการ, การวิจัยต่อยอด, การเรียนการ
สอน, การให้คาปรึกษาเชิงลึก , การบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น (โดยใช้ระบบประเมินผล
ตามการบริหารงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008) ตัวอย่างเช่น คณาจารย์ที่ร่วมงาน
การปรับแปลงฯ สามารถนาผลการดาเนินงานในพื้ นที่หรือชุมชนกลับมาปรับปรุงหรือเสริม
ประสบการณ์ในการเรียนการสอน ฯลฯ
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

6 ข้อ



รายการหลักฐาน :
อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 11.1.2 - ผังกระบวนการการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี
การใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์
การถ่ายทอดเทคโลโนยี
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 11.2

:

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (มทส. 2)
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน

:

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

รายละเอียดการดาเนินงาน

:

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม จานวน 118 คน จากจานวนอาจารย์ประจา ซึ่งนับรวมอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ (โดยจะไม่นับซ้าแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีหลายกิจกรรม) จานวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 32.78 ซึง่ มีอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดโดยเทคโนธานี จานวน 55 คน จากจานวนอาจารย์ประจา ซึ่งนับรวมอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ (โดยจะไม่นับซ้าแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีหลายกิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ 15.28

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหาย()
ไม่บรรลุเป้าหมาย()

ร้อยละ 15.28

3 คะแนน

> ร้อยละ 25



รายการหลักฐาน :
อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 11.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมต่ออาจารย์ประจา
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
69

ตัวบงชี้ที่ 11.3

: ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (มทส.3)
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

ชนิดของตัวบงชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
ร้อยละ 10-19

ผลผลิต

คะแนน 2
ร้อยละ 20-29

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน 3
ร้อยละ 30-39

คะแนน 4
ร้อยละ 40-49

คะแนน 5
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50

:

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม จานวน 660 กิจกรรม เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ เทคโนธานี
ดาเนินการโดยมีคณาจารย์สานักวิชาเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี / ให้คาปรึกษา 435 กิจกรรม และ
รวมกิจกรรม/โครงการทั้งหมดที่ทาร่วมมากกว่า 1 สานักวิชา หรือร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ (ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนธานี - กิจกรรม) โดยเป็นกิจกรรมที่เทคโนธานี
ดาเนินการเอง จานวน 225 กิจกรรม เมื่อคิดเทียบจากจานวนอาจารย์ประจา จานวน 336 คน
(ซึ่งไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) คิดเป็นร้อยละ 129.46 ซึ่งสามารถจาแนกตามภารกิจได้ดังนี้
ภารกิจ
จานวน (กิจกรรม/โครงการ)
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ให้คาปรึกษาเบื้องต้น
332
2. การให้คาปรึกษาเฉพาะด้าน
288
3. การพัฒนา/ ปรับแปลง/ วิจัยต่อยอด
40
รวม
660

หมายเหตุ :

การนับจานวนโครงการทีม่ ีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการ จะนับกิจกรรมย่อย
แทนการนับโครงการ

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 129.46

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

5 คะแนน

≥ ร้อยละ 50

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()
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รายการหลักฐาน :
อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 11.3.1 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา
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
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ตัวบงชี้ที่ 11.4

:

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4)
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

ชนิดของตัวบงชี้

:

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

:

ระดับ

คะแนน 1
2.00 - 2.49

คะแนน 2
2.50 - 2.99

คะแนน 3
3.00 - 3.49

คะแนน 4
3.50 - 3.99

คะแนน 5
4.00 ขึ้นไป

หมายเหตุ : หากได้ต่ากว่า 2.00 ได้คะแนน 0
รายละเอียดการดาเนินงาน

:

ในปีการศึกษา 2555 เทคโนธานีใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี จากหน่วยงานภายนอกที่มารับบริการ โดยจาแนกกิจกรรม
ตามภารกิจ 4 ด้าน คือ (1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 32 กิจกรรม/โครงการ (2) การให้คาปรึกษา
ด้านเทคโนโลยี (เบื้ อ งต้น ) 161 กิจ กรรม/โครงการ (3) การให้ คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี (โดย
ผู้เชี่ยวชาญ) 214 กิจกรรม/โครงการ และ (4) การพัฒนา/ การปรับแปลง/ การวิจัยต่อยอด 29
กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งหมด 436 กิจกรรม/โครงการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 จาก
คะแนนเต็ม 5 ซึ่งสามารถจาแนกตามภารกิจได้ดังนี้

ภารกิจ
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. การให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี
เบื้องต้น
3. การให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
4. การพัฒนา/ การปรับแปลง/ การ
วิจัยต่อยอด
รวม

จานวน (กิจกรรม/โครงการ)
ทั้งหมด
ที่ตอบแบบสอบถาม
32
31
161
160
214
29

436

คะแนน
เฉลี่ย
4.49
4.54

213
(มี 186 กิจกรรม/โครงการ
ที่ตอบแบบสอบถามเพียง 1 คน)
10
(โดยทั้ง 10 กิจกรรม/โครงการ
ตอบแบบสอบถามเพียง 1 คน)

4.96

414
(คิดเป็นร้อยละ 94.95)

4.55

5.00

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

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

73

องค์ประกอบที่ 12 :

การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก

ตัวบงชี้ที่ 12.1

:

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (มทส. 5)
ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

ชนิดตัวบงชี้

:

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

:

ร้อยละ

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ร้อยละ 50 - 59

ร้อยละ 60 - 69

ร้อยละ 70 – 79

ร้อยละ 80 – 89

ร้อยละ 90 – 100

รายละเอียดการดาเนินงาน

:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ได้กาหนดตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปีและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานทั้ง 2 แผนงานหลัก คือ แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี และแผนงานบริการวิชาการ โดยได้กาหนด 6 เป้าหมาย ประกอบด้วย
1. การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ที่สามารถแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของภูมิภาค
2. มีระบบบริหารจัดการและการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการ
ได้รับการยอมรับ
3. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการด้านปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ่น
4. มีการบูรณาการการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการเข้ากับ
ภารกิจอื่น
5. การให้ บ ริ การปรั บ แปลงถ่ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยีและบริการวิช าการ ได้รับการ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล
6. มีเ ครื อข่ ายความร่ ว มมื อด้ านการปรับ แปลงถ่า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยีแ ละบริ การ
วิชาการ ทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น
ทั้งนั้ ได้กาหนดความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสาเร็จใน
แต่ละแผนงานอย่างชัดเจน โดยในปีงบประมาณ 2555 เทคโนธานี มีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานที่
บรรลุเป้าหมาย ภาพรวม 33 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 94) จากแผนปฏิบัติงานภาพรวม 35
ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 100) โดยจาแนกตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 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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รายละเอียดผลการดาเนินงาน

สรุปตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2555 2554 และ 2553 ที่บรรลุ
เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 94 95 และ 88 ตามลาดับ โดยผลดาเนินงานดังกล่าวได้รับการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 4/2555 เมื่อคราวการประชุมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
(เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี)
การประเมินตนเอง

:

ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย()

ร้อยละ 94

5 คะแนน

ร้อยละ 80



รายการหลักฐาน :
อยู่ในแฟ้มภาคผนวก ณ เทคโนธานี
เอกสารประกอบที่ 12.1.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติการเทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ 2555 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
เอกสารประกอบที่ 12.1.2 รายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2555
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
เอกสารอ้างอิง :

ณ เทคโนธานี

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต :
เว็บไซต์ เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตารางที่ 2 : สรุปคะแนนองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมายและเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย*

ผลการ
ดาเนินงาน*

8 ข้อ

8 ข้อ

1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 5

คะแนน
การประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตามเกณฑ์

5 คะแนน



5.00

บรรลุครบทุก
ตัวบ่งชี้=100%

การบริการทางวิชาการแก่สังคม

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

5 ข้อ
5 ข้อ

5 ข้อ
5 ข้อ

5 คะแนน
5 คะแนน




5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



5.00

บรรลุครบทุก

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5

ตัวบ่งชี้=100%

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

7 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน



5 ข้อ
5 ข้อ

5 ข้อ
5 ข้อ

5 คะแนน
5 คะแนน




6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน



5.00

บรรลุครบทุกตัว

5 คะแนน



เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7

= 100%

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

7 ข้อ

7 ข้อ

บรรลุครบ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8

5.00

ตัวบ่งชี้
= 100%

* ให้ระบุเป็นตัวเลขทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์ทใ่ี ช้ประเมินสำหรับตัวบ่งชีน้ นั ้ ๆ เช่น ระบุเป็นค่ำร้อยละ หรือระบุเป็นจำนวน หรือระบุเป็น
ข้อ หรือระบุเป็นระดับ
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย*

ผลการ
ดาเนินงาน*

คะแนนการ
ประเมิน
ตามเกณฑ์

บรรลุ
เป้าหมาย

9 ข้อ
8 ข้อ

9 ข้อ
7 ข้อ

5 คะแนน
4 คะแนน




2

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1
ตัวบ่งชี้ 9.2

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ (เทคโนธานี 1)

บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้

4.50

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9

จาก 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้=50%

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

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน



> ร้อยละ 25

ร้อยละ 15.28

3 คะแนน



> ร้อยละ 50 ร้อยละ 129.46

5 คะแนน



5 คะแนน



> 4.00

4.55

บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 11

4.50

จาก 4 ตัวบ่งชี้

5 คะแนน



= 75 %

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ 12.1

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 94

บรรลุครบ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12

5.00

ตัวบ่งชี้
= 100 %

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

บรรลุ 16 ตัวบ่งชี้

4.86

จาก 18 ตัวบ่งชี้
= 88.90 %

* ให้ระบุเป็นตัวเลขทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์ทใ่ี ช้ประเมินสำหรับตัวบ่งชีน้ นั ้ ๆ เช่น ระบุเป็นค่ำร้อยละ หรือระบุเป็นจำนวน หรือระบุเป็น
ข้อ หรือระบุเป็นระดับ
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ตารางที่ 3 : เปรียบเทียบ องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามผลการดาเนินงาน ระหว่างปีการศึกษา 2553 2554 และ 2555
ปี 2553
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผล

คะแนน

ปี 2554
บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

ปี 2555

เป้าหมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

เป้าหมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

8

8

5
5


100 %

8

8

5
5.00


100 %

8

8

5
5.00


100 %

5
4

5
4

5
4




5
4

5
4

5
4




5
5

5
5

5
5




5

5

5



5

5

5



5

5

5



5

5

5



5

5

5



5

5

5



A/NA

A/NA

A/NA

A/NA

5

5

5



5

5

5



4.75

100 %

4.80

100 %

5.00

100 %

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ 5.3 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9)
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1)
ตัวบ่งชี้ 5.5 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (สมศ. 18.2)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
และผู้บริหารทุกระดับของเทคโนธานี
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้

7

7

5



7

6

4



7

7

5



5

5

5



5

5

5



5

5

5



78

ปี 2553
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ปี 2554

ปี 2555

เป้าหมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

เป้าหมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

เป้าหมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

5

5

5



5

5

5



5

5

5



6

6

5
5.00



6

6


75 %

6

6

100 %

5
4.75

5
5.00


100 %

ตัวบ่งชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

7

7

5
5.00


100 %

7

6

4
4.00


0%

7

7

5
5.00


100 %

8
4

8
4.66

5
4.66




8
4

8
4.64

4
4.64




9
-

9
-

5
-


-

8

8

5



8

8

5



8

7

4



4.87

100 %

4.55

100 %

4.50

100 %

5



5



5



เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ 9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15)
ตัวบ่งชี้ 9.3 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบ
(เปลี่ยนเป็น 9.2) บริหารจัดการคุณภาพ (เทคโนธานี 1)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามเป้า
หมายของมหาวิทยาลัย (มทส. 1)

6

6

6

79

6

6

6

ปี 2553
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการปรับ
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (มทส. 2)
ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (มทส.3)
ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4)

เป้าหมาย

>
ร้อยละ
25
>
ร้อยละ
50
>
4.00

ผล

คะแนน

ปี 2554
บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

ร้อยละ
15.64

3



ร้อยละ
71.62

5



4.21

5
4.50



เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 11

เป้าหมาย

>
ร้อยละ
25
>
ร้อยละ
50
>
4.00

ผล

คะแนน

ปี 2555
บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

ร้อยละ
16.59

3



ร้อยละ
82.93

5



4.44

5
4.50


75 %

75 %

เป้าหมาย

>
ร้อยละ
25
>
ร้อยละ
50
>
4.00

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

ร้อยละ
15.28

3



ร้อยละ
129.46

5



4.55

5
4.50


75 %

5



องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงาน

ร้อยละ
85

ร้อยละ
95

5

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12

5.00

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

4.81

ร้อยละ
80



บรรลุ 17 ตัว

ร้อยละ
96.61

ร้อยละ
80

ร้อยละ
95.00

5



5.00

100 %

5.00

100 %

4.67

บรรลุ 16 ตัว

4.86

บรรลุ 16 ตัวบ่งชี้

บ่งชี้จาก 18 ตัว

บ่งชี้จาก 19 ตัว

จาก 18 ตัวบ่งชี้

บ่งชี้ = 94.44%

บ่งชี้ = 84.21%

= 88.90 %

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ในปีการศึกษา 2553 กาหนดให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ปีการศึกษา 2555 ได้ตัด ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ออก และขยับตัวบ่งชี้ที่ 9.3 เป็น 9.2 แทน

80

ส่วนที่ 3
จุดเด่น-แนวทางเสริม และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข
จากรายละเอียดของผลการประเมินการดาเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและ
ตั ว บ่ ง ชี้ ข องการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาดั ง ที่ ก ล่ า วไว้ ใ นส่ ว นที่ 2 สรุ ป จุ ด เด่ น /แนวทางเสริ ม
และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของหน่วยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
จุดเด่น :

1. แผนกลยุ ท ธ์ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ปณิ ธ าน นโยบาย และจุ ด เน้ น ตามแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย
2. มีการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกภารกิจ
3. ในภาพรวมบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ย/โครงการ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยส่วนใหญ่
4. มีโ ครงการหลั ก และโครงการอื่ น ๆ ที่มี ค วามหลากหลาย และบางโครงการมี ความ
ต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
5. มีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

แนวทางเสริม :

1. ควรเร่งรัดให้ฝ่าย/โครงการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ของฝ่าย/โครงการให้มีความเชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น

จุดอ่อน :

ไม่ปรากฏ

แนวทางแก้ไข :
ไม่มี

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จุดเด่น :

1. มี ก ารด าเนิ น งานตามโครงการบริ ก ารวิ ช าการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ชุ ม ชนและสั ง คม

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
2. มี ขี ด ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ห ลากหลายรู ป แบบ อาทิ เ ช่ น การจั ด
ฝึกอบรมสัมมนาทั้งแบบ Public Training และ In-house Training การจัดฝึกอบรมแบบ
ออนไลน์ (e-Training) การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบ
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ค่ายวิชาการและแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตลอดจนการให้คาปรึกษาเฉพาะพื้นที่ เป็นต้น ทาให้สามารถรองรับ
กลุ่มผู้รับบริการได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. มี ก ารประสานงานกั บ คณาจารย์ ใ นส านั ก วิ ช าต่ า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อด าเนิ น การ
ให้บริการวิชาการแบบบูรณาการ ทาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
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4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ

เอกชนอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น โดยมี
รูปแบบความร่วมมือในลักษณะ MOU การจ้างเป็นที่ปรึกษา และการดาเนินงาน
โครงการร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดภาคีในการดาเนินงานด้านบริการวิชาการที่เข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง
5. มี ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ห ลากหลาย ได้ แ ก่ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นอุ ต สาหกรรม
ด้านการศึก ษา ด้า นเกษตร ด้ านภาษาต่ างประเทศ และด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างกว้างขวาง
6. เทคโนธานีมีระบบการบริหารงาน ISO9001:2008 เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
7. เทคโนธานี มี รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแบบออนไลน์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต
(e-Training) ทาให้ชุมชนและสังคมเข้าถึงองค์ความรู้ที่จัดบริการวิชาการได้อย่างทั่วถึง

แนวทางเสริม :

1. หาวิธี ก ารหรื อ รู ป แบบความร่ ว มมื อกั บ คณาจารย์ใ นส านั กวิ ช าต่ า งๆ เพื่ อ จัด บริก าร
วิชาการแบบบูรณาการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2. จัดโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและ
สังคมให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่
3. ควรนาองค์ความรู้ด้าน Basic Science แก้ไขปัญหาชุมชน

จุดอ่อน :

1. คณาจารย์ในสานักวิชาต่างๆ มีภาระงานสอนจานวนมาก ทาให้การดาเนินงานบริการ
วิชาการไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ
2. การดาเนินงานบริการวิชาการบางโครงการยังขาดการติดตามและประเมินผลกระทบ
ที่มีต่อบุคคล ชุมชน และสังคม
3. ยังขาดฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร และผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไข :

1. หาวิธีการสร้ างแรงจู งใจหรือปรับปรุงรูปแบบการการดาเนินงานด้านบริการวิชาการ
เพื่อให้คณาจารย์ในสานักวิชาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการวิชาการให้มากขึ้น
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการโดยคานึงถึงกระบวนการ PDCA เพื่อให้การดาเนินงานครบ
วงจร โดยเฉพาะการติ ด ตามผลกระทบที่ มี ต่ อ บุ ค คล ชุ ม ชนและสั ง คม รวมถึ ง
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. ก าหนดแผนและงบประมาณในการปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ผู้ เ ชี่ ย วชาญ/วิ ท ยากร และ
ผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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องค์ประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดเด่น :
1. ภารกิจหลักในด้านการบริการวิชาการ มีกลไกในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) เพื่อกาหนดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทคโนธานี และมีแผนปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดตัวชี้วัดไว้
ชัดเจน ทาให้การดาเนิ นงานด้านบริการวิช าการสามารถบรรลุ เป้าหมายตามตัว ชี้วัด
ที่กาหนดไว้ได้ครบทุกตัวชี้วัด
2. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. มีการนานโยบายหลักของมหาวิทยาลั ยมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการแต่งตั้ง
คณะท างานชุ ด ต่ า งๆ ในการบริ ห ารจั ด การ เช่ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความรู้ การดาเนินกิจกรรม 5ส ตลอดจนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO
4. มีการสื่ อ สารทั่ว ทั้ง องค์ กร รวมถึง มีก ารรายงาน/ติดตามผลการด าเนินงานผ่ านการ
ประชุมหัวหน้าฝ่าย/โครงการ และการประชุมบุคลากรเทคโนธานีเป็นประจาทุกเดือน
5. มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในบริหาร เช่น การลงเวลาผ่านระบบ scan การกรอก
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ Online

แนวทางเสริม :
1. ควรทบทวน SWOT Analysis เป็นประจาทุก ๆ ปีเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ
ด้านบริการวิชาการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. หน่วยงานควรปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้สามารถใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
3. ควรมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นส่วนกลางของหน่วยงาน ซึ่งจะสามารถนาไปเชื่อมโยงข้อมูล
ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ฝ่าย/โครงการ และเป็นการสร้าง
และขยายเครือข่ายการให้บริการได้อีกทางหนึ่ง

จุดอ่อน :
ไม่ปรากฏ

แนวทางแก้ไข :
ไม่มี
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเด่น :

1. เทคโนธานีมีการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณภายใต้ระเบียบบริหารวิสาหกิจ
ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ท ารายงานงบการเงิ น ทุ ก ไตรมาส เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาตาม
ขั้นตอน

แนวทางเสริม :

1. ควรมีการจัดทางบประมาณใกล้เคียงความเป็นจริง และให้มีการปรับปรุงงบประมาณ

กลางปีน้อยที่สุด

จุดอ่อน :

1. ขาดระบบสารสนเทศ (MIS) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านการเงิน
2. ระเบี ย บกฎเกณฑ์ บ างเรื่ อ งขาดความยื ด หยุ่ น ไม่ เ อื้ อ สนั บ สนุ น การท างานกั บ หน่ ว ย

วิสาหกิจที่ต้องอาศัยความคล่องตัว และรวดเร็วตอบสนองภายนอกได้

แนวทางแก้ไข :

1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนระบบสารสนเทศ (MIS) ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการ

ผู้ใช้งาน
2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรมอบหมายหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก ทบทวนระเบี ย บหรื อให้ ค วามรู้
แนวทางปฏิบัติชัดเจนอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยวิสาหกิจ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเด่น :

1. มีการดาเนินการตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้การประกันคุณภาพ

ระดับหน่วยงาน และระดับสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ได้กาหนดไว้ เทคโนธานี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
อยู่เสมอ และเทคโนธานีได้จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพโดยได้กาหนดตัวบ่งชี้ขั้นต่า
ที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเองตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด นอกจากนี้
เทคโนธานี ยั ง เป็ น ศู น ย์ กลางรวบรวมข้ อมู ล ด้ า นการปรั บแปลงถ่ า ยทอดและพั ฒ นา
เทคโนโลยี และประสานเผยแพร่ ข อมู ล ให้ ทุ ก ส านั ก วิ ช าร่ ว มใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น
เพื่อดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 11 ในทุกตัวบ่งชี้

แนวทางเสริม :

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงาน

มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดทาประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเข้าใจ

จุดอ่อน :

ไม่ปรากฏ

แนวทางแก้ไข :
ไม่มี
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องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
จุดเด่น :

1. มี ก ารท าวิ จั ย และพั ฒ นาจากปั ญ หาของภาคเกษตรภาคอุ ต สาหกรรม และต่ อ ยอด
งานวิจั ย พัฒนาทางเทคโนโลยีของมหาวิทยาลั ยไปใช้ในการพัฒ นาชุมชน สั งคมและ
ประเทศได้อย่างยั่งยืน
2. เทคโนธานีมีระบบการบริหารงาน ISO 9001:2008 เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

แนวทางเสริม :

1. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
และ/หรื อพนั กงานชั่ว คราวประจาหน่ว ยงานต่า งๆ ของมหาวิ ทยาลั ยร่ว มให้ บ ริการ
ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
2. มหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับ
สภาวการณ์เพื่อรองรับการให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
3. จัดให้มีช่องทางหลากหลายเพื่อที่จะสนับสนุนการให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี เช่น
 การสนับสนุนงบประมาณสาหรับผู้ที่ต้องการให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบเดียวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย
 ควรให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการประสานงานและรับผิดชอบ
ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

จุดอ่อน :

1. บุคลากรผู้ให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี : ซึ่งเป็นคณาจารย์
มีภ าระงานมากทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริหารทาให้ ไม่ส ามารถ
ให้บริการผู้ขอรับบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกด้าน

แนวทางแก้ไข :

1. มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ให้ เ กิ ด การตระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ น /

ความส าคัญ ของการให้ บ ริ การด้ า นการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมแก่สังคม เช่น ให้น้าหนักภาระงานด้านนี้ให้มากขึ้น และมีรางวัลพนักงาน
ดีเด่นด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
จุดเด่น :

1. ภารกิจหลักทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการวิชาการ และด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พัฒ นาเทคโนโลยี มี การดาเนิ นงานบรรลุ เ ป้า หมายตามตั ว บ่ งชี้ ของการปฏิบั ติง าน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาหน่วยงานครบทุกตัวชี้วัด ยกเว้นระดับความพึงพอใจ
มีผลประเมินไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ แต่อยู่ในระดับค่อนข้างดีมาก

แนวทางเสริม :

1. ปรับปรุ งการบริการและการประสานงานอย่างต่ อเนื่องเพื่อให้ตรงตามความต้ องการ

ผู้ใช้บริการ,มากที่สุด

จุดอ่อน :

ไม่ปรากฏ

แนวทางแก้ไข :
ไม่มี
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