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 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานการวิเคราะห์ และประเมินผลงานของเทคโนธานีในรอบปี
การศึกษา 2556 (พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2557) ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพ่ือให้เป็น
ข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเทคโนธานีจะน าผลประเมินไปใช้
ก าหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้  ทั้งนี้ได้ผ่าน
การกลั่นกรองจากคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 (จากการแจ้งเวียน
เอกสาร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
ฉบับนี้ ได้มีการปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
หน่วยงาน) จากการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 เทคโนธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 ฉบับนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาการท างาน
ของเทคโนธานีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามปณิธาน และวิสัยทัศน์ของเทคโนธานีต่อไป 
 
 
 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชยั  อาจหาญ) 
รักษาการแทนผู้อ านวยการเทคโนธานี 

ประธานคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี 
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บทสรุปผู้บริหาร 

เทคโนธานี มีบทบาทหน้าที่ภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่ให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงภารกิจในการบริการวิชาการ การปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสู่สังคมของมหาวิทยาลัย 

ในปีการศึกษา 2556 เทคโนธานีได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานเพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 
2556 (พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2557) ซ่ึงเทคโนธานีได้มีตัวบ่งชี้ขั้นต่ ารวม 18 ตัวบ่งชี้ ใน 7 องค์ประกอบ  
โดยมีตัวบ่งชี้ สกอ. 9 ตัวบ่งชี้  สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ มทส. 5 ตัวบ่งชี้ และเทคโนธานี 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงาน : ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 4.67 จากคะแนนเต็ม 5   
เมือ่พิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้ พบว่า 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวนทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 
1) ตัวบ่งชี้ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (5 คะแนน) 
2) ตัวบ่งชี้ 5.1  ระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม (5 คะแนน) 
3) ตัวบ่งชี้ 5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

    (5 คะแนน) 
4) ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 

    ภายนอก (5 คะแนน)    
5) ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 1 

    ภายในสถาบัน (5 คะแนน) 
6) ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.2  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 2    

 ภายนอกสถาบัน (5 คะแนน) 
7) ตัวบ่งชี้ 7.1  ภาวะผู้น าคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และผู้บริหารทุกระดับ 

   ของเทคโนธานี (5 คะแนน)   
8) ตัวบ่งชี้ 7.3  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (5 คะแนน) 
9) ตัวบ่งชี้ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง (5 คะแนน) 
10) ตัวบ่งชี้ 8.1   ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ (5 คะแนน) 
11) ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา 

    เทคโนโลยี (5 คะแนน) 
12) ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการปรับแปลงถ่ายทอดและ 

    พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (5 คะแนน) 
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13) ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด 
    และพัฒนาเทคโนโลยี (5 คะแนน). 

14) ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 
    ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (5 คะแนน) 

2. ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี จ านวนทั้งสิ้น 3 ตัวบ่งชี ้ได้แก่  
1) ตัวบ่งชี้ 7.2  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (4 คะแนน) 
2) ตัวบ่งชี้ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

   (4 คะแนน) 
3) ตัวบ่งชี้ 9.2   ระดับความส าเร็จในการด าเนินการระบบบริหารจัดการ 

   คุณภาพ (4 คะแนน) 

3. ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้ จ านวนทั้งสิ้น 1 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 
1) ตัวบ่งชี้ 11.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด 

   และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (2 คะแนน) 

ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ    
     เทคโนธานี ได้ก าหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้ชัดเจนอีกท้ังมีแผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกันและกัน และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 

   สรุปผลการประเมินตนเอง :  ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก  
      บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ จาก 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 % 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 
     เทคโนธานี ได้รับมอบหมายภารกิจหลักที่ส าคัญจากมหาวิทยาลัย คือ งานบริการ
วิชาการแก่สังคม  ส่วนใหญ่เน้นการให้บริการในรูปแบบการจัดอบรม สัมมนา และการจัดท าค่ายวิชาการ 
ค่ายเรียนรู้ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการสรรหาวิทยากร/
ผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตามเป้าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ                
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ และมีการ
วางแผนระบบการติดตามประเมินผล  
     สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก 
       บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวบ่งชี้ จาก 5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 % 
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องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
      เทคโนธานี มีระบบการบริหารสูงสุดโดยคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ซึ่งมีบุคลากร
หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี         
ที่ท าหน้าที่ส าคัญในการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ นโยบาย ซึ่งใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก าหนดให้
คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  มีการด าเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา
หน่วยงาน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหาร ช่วยให้เกิดความมั่นใจต่อระบบบริหารยิ่งขึ้น ตลอดจนการพยายามน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาสนับสนุนการท างานให้มีระบบมากยิ่งขึ้น  
  สรุปผลการประเมินตนเอง :  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 คะแนน  ระดับดมีาก 
      บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งชี้ จาก 4 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 75 % 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
       เทคโนธานี มีรูปแบบการบริหารจัดการทางเงินและงบประมาณเป็นของตนเองแต่อยู่
ภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณ มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  
มีการตรวจสอบการเงินและงบประมาณโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ได้สร้าง
ความเชื่อมโยงกับการวางแผนงบประมาณตามภารกิจได้เป็นอย่างดี  และมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินหรือแผนบริการหน่วยวิสาหกิจ ที่เป็นรูปธรรม 
  สรุปผลการประเมินตนเอง :   ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดมีาก 
      บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ จาก 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 % 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  เทคโนธานี ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพโดยได้จัดระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องถือเป็น
ส่วนหนึ่ง ในงานประจ า โดยมีการบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
และประเมินผล  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้ เข้าใจในการ
ท าประกันคุณภาพการศึกษา และได้ใช้ระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังได้น าระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เข้ามาใช้ในหน่วยงานเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ได้ก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี  ซึ่งจะพยายาม
ด าเนินการ ให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  สรุปผลการประเมินตนเอง :  ได้คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน ระดับด ี
      บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ จาก 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 50 % 
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องค์ประกอบท่ี 11  การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
   เทคโนธานี ได้รับมอบหมายภารกิจหลักที่ส าคัญจากมหาวิทยาลัย คือ งานปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เน้นการให้บริการในรูปแบบการให้ค าปรึกษา ผ่านกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ เช่น โครงการ 32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์ คลินิกเทคโนโลยี การบริการที่ปรึกษาไทย โครงการ 
iTAP เป็นต้น ตลอดจนงานศึกษาวิจัย ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี รูปแบบต่างๆ การสร้างความร่วมมือ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ได้มีการด าเนินการตามรูปแบบประกันคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ยอมรับ มีการจัดท าแผนเชื่อมโยงบูรณาการงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี               
ให้เข้ากับภารกิจงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย หรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน  
  นอกจากนี้ยังพบว่ามีการประเมินสัมฤทธิผล และน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
เชื่อมโยงบูรณาการ ซึ่งจะสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี เช่น การเชื่อมโยง
เข้ากับงานบริการวิชาการ การให้ค าปรึกษาเชิงลึก การเชิญผู้ เชี่ยวชาญเข้าร่วมวิจัยต่อยอดกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม การบ่มเพาะธุรกิจ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง การบริการวิเคราะห์ทดสอบ               
ตามการบริหารงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/ IEC 17025 ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  สรุปผลการประเมินตนเอง :    ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน   ระดับด ี
      บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งชี้ จาก 4 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 75 % 

องค์ประกอบท่ี 12  การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 
   เทคโนธานีได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556            
ในภารกิจหลัก 2 ประการ ได้แก่ งานบริการวิชาการ และงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี     
ซึ่งทั้งสองภารกิจสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม มีเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและ              
ท้องถิ่น โดยมีผลผลิตกิจกรรมและตัวชี้วัดความส าเร็จแล้ว ปรากฎว่าบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 92                     
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80   
  สรุปผลการประเมินตนเอง :  ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก  
      บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ จาก 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 % 
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  บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำของเทคโนธำนี 

ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) รัฐบาลได้เน้นความส าคัญต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการปรับบทบาท              
ให้เอ้ืออ านวยต่อการสร้างความสัมพันธ์และร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชนภาครัฐบาลในการพัฒนา
วิทยาการร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีในการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  ที่ผ่านมามีปัญหาหลักที่ส าคัญ 3 ประการ ที่ต้องการ              
การปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

1. การวิจัยและพัฒนาขาดเป้าหมายและทิศทางการวิจัย ขาดความต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาไปสู่กระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยังมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาน้อย 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสียเปรียบในสัญญาการน าเข้าเทคโนโลยี ขาดความสามารถ                 
ในการต่อรองและการคัดเลือกเทคโนโลยี  เพราะขาดข้อมูลสารสนเทศขาดความรู้                    
และไม่สามารถพ่ึงตนเองในการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับทรัพยากรของประเภท
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ 

3. การขาดก าลังคนที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการผลิตก าลังคนผิดประเภทขาด
ประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติภาคสนามขาดความช านาญในการใช้อุปกรณ์ที่
ทันสมัยซึ่ งเปลี่ ยน ไปตามเทคโนโลยีที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วและใช้ก าลั งคน                         
ไมคุ่้มค่า 

ตลอดจนควรมีการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเฉพาะ เช่น ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ 

จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้วางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย   
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ และแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง  โดยเตรียมการ
และวางแผนการจัดตั้งเทคโนธำนี (Technopolis) ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการตั้งมหาวิทยาลัย  
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม             
โดยสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด 

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

ส่วนที่ 1 
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 แผนการจัดตั้งเทคโนธานี เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในช่วงแรกก่อนที่จะ
พัฒนาให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ รัฐบาลได้ก าหนดที่จะใช้บริเวณเทคโนธานี              
เป็นสถานที่จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี 2538 (world Tech’95 Thailand) ซึ่งเป็น             
การแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับชาติ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็นทีรู่้จักอย่างกว้างขวาง 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 2/2539 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2539                    
มีมติอนุมัติให้ยกเลิกศูนย์บริการวิชาการกับยุบเลิกส่วนงานเทคโนธานีของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตั้งเป็น                 
ส่วนงานมีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา ศูนย์ และสถาบันของมหาวิทยาลัย เรียกว่า “เทคโนธานี” เพ่ือท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการด าเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และ                   
ด้านการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียดตามข้อก าหนด มทส. ว่าด้วย      
การจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2539 

ปี พ.ศ. 2542 ได้โอนย้ายโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจากฝ่ายวิชาการมาเป็น                
งานส่วนหนึ่งของเทคโนธานี และปรับโครงสร้างจาก 5 ฝ่าย เป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   
ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 เทคโนธานีได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน 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             
จากบริษัท SGS (Thailand) จ ากัด    
 ปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารของเทคโนธานี เป็น 3 ฝ่าย 4 โครงการ คือ             
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี  โครงการอุทยานผีเสื้อ                
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน   โดยในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  เช่นเดิม  และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 เทคโนธานี             
ได้ปรับเพ่ิมอีก 2 โครงการ คือโครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ และโครงการหน่วยบริการงาน
แปลและล่าม 
 ปลายปี  พ.ศ. 2552 ได้ เพ่ิมอีก 1 โครงการ คือ โครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ                
โดยมีสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร F 1) 
 ต้นปี พ.ศ. 2553 ได้แต่งตั้งต าแหน่งหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี โดยได้มอบหมาย           
ให้เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารตามระบบคุณภาพมาตรฐาน 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
เมืองจราจรจ าลอง 
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 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้อ านวยการเทคโนธานี และมีการแต่งตั้ง
รักษาการแทนรองผู้อ านวยการเทคโนธานี เพ่ิมอีก 1 ต าแหน่ง และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 มีการทดลอง
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งแบ่งโครงสร้างเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 
(Sirindhorn Learning Park) กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์  (Science Park Group)  กลุ่ มบริการวิชาการ 
(Academic Service Group) ก ลุ่ ม โค รงก าร พิ เศ ษ  (Special Project Group) แ ล ะก ลุ่ ม ส นั บ ส นุ น                 
การบริหารงานกลาง (Central Administration Support Group)  โดยยกเลิกต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการเทคโนธานี เป็นการภายใน และก าหนดให้มี ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management 
System) เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบภาระงานด้านระบบคุณภาพ 5 ระบบ ประกอบด้วย ระบบบริหารคุณภาพ 
ISO ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการจัดการความรู้ ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบ
กิจกรรม 5ส  ทั้งนี้ ให้งานระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR และสังกัดอยู่ในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับผู้อ านวยการเทคโนธานี 

 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี จึงขอระงับการขอการรับรอง              
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd.  ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2555 – 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่              
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีเล็งเห็นความส าคัญการด ารงรักษาระบบ
คุณภาพมาตรฐานไว้  จึงได้มีมติให้เทคโนธานีด าเนินการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ต่อเนื่องไว้
เหมือนเดิม  ดังนั้น เทคโนธานีจึงได้ด าเนินการเตรียมกลับเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
โดยแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR เพ่ือท าให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการตามขั้นตอน ในการกลับเข้าสู่ระบบ
คุณภาพและด ารงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ไว้อย่างต่อเนื่อง    

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการเทคโนธานีใหม่อีกครั้ง 
และต่อจากนั้นได้มีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการเทคโนธานี  โดยผู้บริหารชุดใหม่ได้มีนโยบายปรับโครงสร้าง
บริหารงานเทคโนธานีใหม่  และยังคงให้ความส าคัญในการด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงเอกสารตามระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO ใหม่ให้สอดรับกับโครงสร้างปัจจุบัน  ท าให้ต้องเลื่อนการตรวจประเมินจากบริษัท SGS 
(Thailand) Ltd.  ออกไป และคาดว่าจะได้รับการรับรองระบบคุณภาพประมาณปลายปี พ.ศ. 2557 นี้ 

2. บทบำทหน้ำที่ 
 เทคโนธานี เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการ
วิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินงาน
ตามภารกิจในการบริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ 

3.วิสัยทัศน์  
นิคมวิจัยของภูมิภาค (Research Park for the Region) 
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4. พันธกิจ : เทคโนธานี มีภารกิจหลัก 4 ประการดังนี้  
4.1 พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา

ประเทศ เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.2 ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน  และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล                 

ชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต   
4.3 ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง

ทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น  
4.4 การพัฒนาเทคโนธานีให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ 

5. แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำเทคโนธำนี   
แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ประกอบด้วย                        

กลยุทธ์ 6 ด้าน ได้แก่ พัฒนา ประโยชน์ร่วม จัดการความรู้ เกื้อกูล เข้มแข็ง เพียบพร้อม โดยมีเป้าประสงค์
ตามประเด็นกลยุทธ์ดังนี้ 

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

5.2 ประโยชน์ร่วม : มีเป้าประสงค์ดังนี้ 
1) สร้างประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน 

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

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

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

5.6 เพียบพร้อม : มีเป้าประสงค์ดังนี้ 
1) เทคโนธานีเป็นต้นแบบชุมชนวิจัยที่สมบูรณ์ 
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6. แผนกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ 6 ด้ำน 
การที่เทคโนธานีจะเป็น “นิคมวิจัยของภูมิภาค” ตามวิสัยทัศน์ได้ เทคโนธานีต้องสามารถเป็น   

“อุทยานวิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ “พัฒนา” และ “ประโยชน์ร่วม” เป็นตัวขับเคลื่อน) 
เป็น “คลังสมองของภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ “จัดการความรู้” เป็นตัวขับเคลื่อน) และเป็น “แหล่งเรียนรู้ 
ของสังคม” (โดยใช้กลยุทธ์ “เกื้อกูล” เป็นตัวขับเคลื่อน) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 ประการนี้ จะเป็นไปได้เทคโนธานี  
ต้องมี “ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล” (โดยใช้กลยุทธ์ “เข้มแข็ง” เป็นตัวขับเคลื่อน) นอกจากนี้
ผลสัมฤทธิ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถท าให้เทคโนธานี “เป็นชุมชนวิจัยที่น่าอยู่ น่าท างาน”      
(โดยใช้กลยุทธ์ “เพียบพร้อม” เป็นตัวขับเคลื่อน) 

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

8. โครงสร้ำงบริหำรงำนเทคโนธำนี  
เทคโนธานี ด าเนินงานภายใต้ก ากับของ “คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี” ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากส านักวิชา และศูนย์ต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งมีอธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ
เทคโนธานีเป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อ านวยการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าที่วางแผน
และก าหนดนโยบายในภาพรวม ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ก าหนด 
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แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (15 พ.ย. 2556 - 30 เม.ย. 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

หมำยเหตุ : * ปัจจุบันหน่วยบริการอาคารและสถานท่ีอยู่สังกัดส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2557) 

หัวหน้ำส ำนักงำนบริกำร
วิชำกำรและโครงกำร

พิเศษ 

หน่วยบริหำรส ำนักงำน 

 

หน่วยประสำนเฉพำะกิจ 

 

หน่วยกำรคลังและงบประมำณ 

 

หน่วยบริหำรระบบคุณภำพ 

หน่วยอุทยำน
วิทยำศำสตร์ภูมิภำค 

หน่วยพัฒนำธุรกิจและ
นวัตกรรม 

หน่วยวจิัยและพัฒนำ 

หน่วยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 

หน่วยประสำนงำนบริกำร 
ท่ีปรึกษำไทย 

หน่วยบริกำรอบรมสัมมนำ
แปลและล่ำม 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี

หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 

หัวหน้ำส ำนักงำน 
อุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร 

หน่วยบริกำรคำ่ยเยำวชน 

หน่วยประสำนงำนโครงกำร
พิเศษ 

หน่วยบริกำรสำรสนเทศและ
ประชำสัมพันธ ์

หน่วยบริกำรอุทยำน
กำรเรียนรู้สิรินธร 

คณะกรรมการบริหารเทคโนธาน ี

อธิกำรบดี 

ผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

คณะกรรมการระบบบริหาร ISO 
ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

 

 * หนว่ยบริกำรอำคำรและสถำนที ่

 

หัวหน้ำส ำนักงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์และนวตักรรม 

รองผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 



รายงานการประเมินตนเอง(SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556                                                             7 

ตามแผนภูมิที่ 1 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (15 พ.ย. 2556 - 30 เม.ย. 2557)
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี มีอธิการบดีเป็นประธาน คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO มีผู้อ านวยการเทคโนธานีเป็นผู้บริหารสูงสุดและเป็นประธานคณะกรรมการ มีรองผู้อ านวยการ            
เทคโนธานีเป็นผู้แทนฝ่ายบริหารระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเทคโนธานีได้แบ่งการบริหารงานตามโครงสร้าง   
เป็น 4 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ส านักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ โดยมีลักษณะงานและ
ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส านักงานดังนี้ 

1) ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี   
หลักกำรและลักษณะงำน : เป็นส านักงานกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการภายในเทคโนธานีแทน

ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ เช่น ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงานทางด้านการเงิน ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน บริหารจัดการ
ด้านบุคลากร และประสานงานอ านวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและคล่องตัว  
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย             
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือร่วมด าเนินงานเฉพาะกิจตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 4 หน่วย ดังนี้ 
(1) หน่วยบริหำรส ำนักงำน : ท าหน้าที่สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารให้เกิดความ

คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานเลขานุการ และงานทรัพยากรมนุษย์                 
โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้     

- งำนสำรบรรณ  มีหน้าที่ รับหนังสือของผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ งจากบุคคล 
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ควบคุมดูแลติดตามจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท าหนังสือ 
ประกาศ ค าสั่งของเทคโนธานี ของมหาวิทยาลัย  พิจารณาคัดกรอง แยกหนังสือทั้งภายในและภายนอก   
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารหรือส านักงานที่รับมอบหมายหรือรับผิดชอบโดยไม่ต้องส่งถึงผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด 
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของการจัดท าหนังสือ การแจ้งเวียนข่าวสาร นโยบาย เรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหาร                
สั่งการ และจัดบุคลากร มทส. คุมสอบของมหาวิทยาลัย  

- งำนเลขำนุกำร มีหน้าที่ดูแลผู้บริหารหลายด้านพร้อมๆ กัน ได้แก่ การท าหนังสือขออนุมัติ            
ไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่  การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ รวมถึง              
การจัดท าร่าง และพิมพ์หนังสือให้ผู้บริหาร การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์  พร้อมรับ-ส่งโทรสาร 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประสานนัดหมาย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี จัดประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานระดับส านักงาน และจัดประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกับบุคคลภายนอก 

- งำนทรัพยำกรมนุษย์ มีหน้าที่รับสมัคร คัดเลือก และท าสัญญาจ้างพนักงาน จัดฝึกอบรม
และจัดสัมมนาประจ าปีพนักงาน งานจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการ 
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อยู่ร่วมกันของพนักงานในองค์กร ตรวจสอบวันท างาน วันหยุด วันลา รวมรวมและสรุปการประเมินผล            
การปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือประเมินความดีความชอบ ติดต่อหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน 
ด าเนินการทางวินัย และจัดประชุมพนักงาน   

(2) หน่วยกำรคลังและงบประมำณ : ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเบิกจ่ายเงิน ควบคุมค่าใช้จ่าย
ตามแผนงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างของเทคโนธานี โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้     

- งำนแผนงบประมำณ  มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามเกณฑ์ตัวชี้วัดผลงาน                
ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานผลงานตามแผนงานหลัก/งานประจ า/
โครงการ ติดตามประเมินผลงานทบทวนแผนปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลด าเนินงานเพ่ือเสนอผู้บริหาร และ
ตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทบทวนปรับปรุง
งบประมาณระหว่างปี ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณและจัดท า
ทะเบียนคุมแยกประเภทรายการเงินงบประมาณ  

- งำนกำรเงินบัญชี มีหน้าที่ รับเงินรายได้เทคโนธานี ออกหลักฐานใบเสร็จรับเงิน รายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน เบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย น าเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายน าส่งสรรพากร การค านวณและ
เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการประกันสังคม น าส่งเงินสมทบประกันสังคม      
เบิกจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล จัดท าบันทึกรายการทางบัญชีในใบส าคัญต่างๆ จัดท างบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร สรุปค่าบริหารโครงการ แจ้งหนี้การใช้บริการพ้ืนที่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 1 จัดท า
ทะเบียนคุมลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกประเภท การติดตามลูกหนี้ การให้ข้อมูลการตรวจสอบงบการเงิน          
ของหน่วยตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

- งำนพัสดุ มีหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามกรอบวงเงินงบประมาณ          
ที่ได้รับจัดสรร ตามระเบียบวิสาหกิจ และด าเนินการตามระเบียบพัสดุ เบิกจ่ายวัสดุส านักงาน จัดเก็บดูแล รักษา
วัสดุส านักงาน จัดจ าหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้ว จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน การควบคุมดูแลรักษาครุภัณฑ์ 

(3) หน่วยบริหำรระบบคุณภำพ : เป็นศูนย์รวมประสานความร่วมมือของบุคลากรให้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของเทคโนธานี  และของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย                 
งานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานระบบบริหารความเสี่ยง             
งานระบบการจัดการความรู้ และงานระบบด าเนินกิจกรรม 5ส โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้     

- งำนระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO มีหน้าที่แทนผู้บริหารในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เสนอรายชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพและ                  
ผู้ควบคุมเอกสาร ก าหนดนโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ แต่งตั้งทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน             
วางแผนการด าเนินกิจกรรมระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เช่น การจัดอบรมบุคลากรเพ่ือทบทวนข้อก าหนด 
และให้พนักงานตระหนักต่อระบบบริหารคุณภาพ ก าหนดตารางตรวจประเมินคุณภาพภายใน และก าหนด
ตารางตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือขอการรับรองระบบคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานที่เก่ียวข้อง 
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- งำนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ (IQA) มีหน้าที่จัดประชุมคณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าเทคโนธานี วางแผนด าเนินกิจกรรมให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  
ประสานกับหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในเทคโนธานีในการรวบรวมข้อมูล              
เพ่ือจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยและเสนอต่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเตรียมการต้อนรับและ
รายงานผลการด าเนินงานเทคโนธานีต่อคณะกรรมการตรวจประเมินและเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับ
มหาวิทยาลัย 

- งำนระบบบริหำรควำมเสี่ยง (RM) มีหน้าที่จัดประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ า
เทคโนธานี  เพ่ื อด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ ยงให้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร               
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวบรวมรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภาย ในระดับหน่วยงาน               
เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยประสานกับหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ข้อมูลการด าเนินกิจกรรมการปรับปรุง
ควบคุมภายใน และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย 

- งำนระบบกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)  มีหน้าที่จัดประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ 
ประจ าเทคโนธานี วางแผนด าเนินกิจกรรมให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประสานกับ
หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ถอดบทเรียน  จัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัยทราบ และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย 

- งำนระบบกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส มีหน้าที่จัดประชุมคณะท างานด าเนินกิจกรรม 5ส 
ประจ าเทคโนธานี  วางแผนด าเนินกิจกรรมให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  เช่น                    
การรณรงค์ให้ท ากิจกรรม 5ส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จัดกิจกรรมตรวจประเมิน เป็นต้น                  
ประสานกับหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรม 5ส เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัยทราบ 
และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย 

(4) หน่วยประสำนเฉพำะกิจ  : ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก               
เพ่ือด าเนินการจัดตั้ง หน่วยงานเฉพาะกิจต่างๆ ที่เป็นภารกิจหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  ขณะนี้มีงานเฉพาะกิจต้องด าเนินการ 2 งาน ได้แก่ งานการจัดตั้งโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน์ และ
งานศูนย์เครือข่าย สมศ. โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้ 

- งำนกำรจัดตั้งโรงเรียนสุรนำรีวิวัฒน์ มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดตั้งโรงเรียน จัดท าเอกสารประกอบการขออนุญาตการจัดตั้งโรงเรียน ร่างระเบียบปฏิบัติ และด าเนินงาน
ต่างๆของโรงเรียน  จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน  จัดประชุมคณะกรรมการ ของโครงการ
จัดตั้งโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน์ชุดต่างๆ รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการบริหารเทคโนธานี ส่วนแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อยู่ระหว่าง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดตั้ง) 

- งำนศูนย์เครือข่ำย สมศ. มีหน้าที่จัดประชุมกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. และ              
ส่งรายงานการประชุมให้ สมศ. ทราบ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและรายงานสรุปการ รับ-จ่ายเงิน 
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ของศูนย์เครือข่าย สมศ. รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจน           
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยเชื่อมโยงกับระบบ Automated QA ของ สมศ. และส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับใช้ผลการประเมินในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 
รวมถึงการติดตามในเชิงลึกเพ่ือการศึกษาเรื่องการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาของสถานศึกษา 
ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ค าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและให้ค าแนะน า                  
แก่นักวิชาการ 

2) ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร  
หลักกำรและลักษณะงำน : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการระดมทรัพยากรและ
สรรพก าลังที่มีอยู่ ในมหาวิทยาลัยมาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือสร้างมหาวิทยาลัยให้ เป็นองค์กร                   
แห่งการเรียนรู้ที่ เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บัณฑิตมีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา                            
เพ่ือการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย (USR: University Social Responsibility) โดยถ่ายทอดผ่านสื่อการเรียนรู้ แบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ : ดังนี้ 
(1) หน่วยบริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร : ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่รองรับการจัดกิจกรรม

ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าเยี่ยมชม  ดังนี้ 
- อุทยำนผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ : เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึก          

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างสรรค์ทัศนคติที่ ถูกต้องดีงามในการพัฒนาประเทศ              
ที่ ให้ แนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ให้ แก่ เยาวชน และประชาชน รวมทั้ งเป็ นสถานที่ พั กผ่ อนหย่อนใจ                       
ของผู้ เข้าเยี่ยมชมทั่ วไป มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิวัฒนาการและความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับแมลง                
พร้อมตัวอย่างแห้งของแมลงนานาชนิด  มีนิทรรศการที่มีชีวิตได้แก่การปลดปล่อยผีเสื้อสวยงามชนิดต่างๆ              
ในโดมที่มีการจัดสวนที่สวยงาม มีการเพาะเลี้ยงผีเสื้อและแมลงศัตรูธรรมชาติบางชนิด เพื่อจัดแสดงวงจรชีวิต
จริงประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ของนักเรียน   

- อำคำรกำญจนำภิเษก :  เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆ ภายในอาคารมีนิทรรศการถาวร 5 โซน ได้แก่ โซนที่  1 จัดแสดงแนวคิด                 
ในการทรงงาน หรือ “ห้องท างานของพ่อ”  โซนที่ 2 จัดแสดงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและ
บริหารจัดการน้ า เช่น การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ า โซนที่ 3 จัดแสดงแนวคิดในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ              
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  โซนที่ 4 เป็นจุดส าคัญที่น าเสนอความยิ่งใหญ่ของน้ าพระทัยของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและโซนที่ 5 เป็นจุดที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการ
ถ่ายรูปและเขียนค าถวายพระพรขึ้นฉายเป็นวอลล์เปเปอร์ที่ผนังด้านข้าง 
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- ห้องไทยศึกษำนิทัศน์  : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของอีสาน ภายในอาคาร                 
มีนิทรรศการ วัสดุทางวัฒนธรรม ที่ชาวบ้านอีสานยังคงผลิตและใช้ประโยชน์ในวิถี ชีวิต โดยแบ่งเป็น              
4 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องจักสานไม้ไผ่  ผ้าทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องปั้นดินเผา และอ่ืนๆ เช่น ของเล่นพ้ืนบ้าน 
เอกสารทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการ
ย่อยหมุนเวียนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการว่าวไทย นิทรรศการ บุญบั้งไฟ นิทรรศการผ้าไทย นิทรรศการ               
กับดับจักสาน และการจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ 

- พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยีไทยโบรำณ  : เป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยีไทย             
สมัยโบราณ  โดยจัดแสดงอุปกรณ์ไว้อย่างหลากหลาย และมากมายนับพันชิ้น บนพ้ืนที่จัดแสดงประมาณ 3,000 
ตารางเมตร เช่น จรวด (บั่ งไฟตะไล) กังหันลม ฟันเฟืองหลากหลายชนิด และดีตะบันไฟ  นอกจากนี้                          
มีเกวียนจากภาคต่างๆ อุปกรณ์ท านาแบบครบวงจร ระหัดวิดน้ าแบบต่างๆ เครื่องหีบอ้อย เครื่องจับสัตว์บก 
เครื่องประมง อุปกรณ์ผลิตผ้าครบวงจร เครื่องทอเสื่อ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือช่าง ตะเกียงโบราณ อาวุธ 
หม้อไหโบราณ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 

- สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  50 พรรษำ  : เป็ นแหล่ งเรียนรู้ เกี่ ยวกับการท าเกษตร              
แบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีการผลิตพืชแบบอินทรีย์ ภายใต้
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเกษตรอินทรีย์ส าหรับเกษตรกร 
นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ส าหรับบ่มเพาะและท าการวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์                      
ของคณาจารย์และนักศึกษา เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัย ทั้งในระดับเชิงลึกและเชิงกว้าง 

- โครงกำร อพ.สธ.-มทส. และโครงกำรพฤกษศำสตร์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ก าเนิดขึ้นจาก
การสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้เพ่ิมพ้ืนที่ภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นแหล่งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ เนื่องจาก           
เป็นพ้ืนที่ที่ยังคงสภาพป่า และก าลังฟ้ืนสภาพจากการเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกท าลายมาก่อน         
ที่มหาวิทยาลัยจะเข้ามาใช้ประโยชน์ เดิมผืนป่าแห่งนี้เคยเป็นป่าเต็งรังมาก่อน และมีพรรณไม้ที่ขึ้นเอง                 
ตามธรรมชาติมากกว่า 400 ชนิด จึงได้มีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และได้มีการจัดตั้งเป็น            
สวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือประเมินคุณค่าของทรัพยากรทางชีวภาพที่สามารถบ่งชี้ ได้ว่าพืชแต่ละชนิด              
อยู่ในสภาพใด เช่น พืชหายาก พืชใกล้สูญพันธ์ พืชก าลังถูกคุกคาม และพืชที่พบทั่วไป 

- เมืองจรำจรจ ำลอง : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสร้างขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนที่  7 ไร่ เพ่ือเป็น                
ศูนย์ฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย ตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               
โดยเน้นที่การฝึกปฏิบัติจริงบนเส้นทางจราจรจ าลอง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นฐาน การเรียนรู้ 
6 ฐาน ได้แก่ มีการจัดอบรมปฐมนิเทศเบื้องต้น การให้ความรู้ เรื่องกฎจราจร การให้ความรู้ป้ายจราจรและ
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เครื่องหมายจราจร การให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจร การให้ความรู้การเลือกใช้รถ และให้ทดลองขับข่ีจริง 
และส่วนที่ 2 เป็นเมืองจราจรจ าลองส าหรับทดสอบขับข่ี 

3) ส ำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม  
หลักกำรและลักษณะงำน : ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นศูนย์กลาง          

ทางวิชาการในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง พัฒนาและ          
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก           
สร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้ค าปรึกษา สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความมั่นคง
และยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยี          
การผลิต ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงน าผลงานวิจัยออกสู่ เชิงพาณิชย์              
ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้างการบริหารงานที่ท าหน้าที่ให้บริการตามภารกิจที่เก่ียวข้องด้านต่างๆ    

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี้ 
(1) หน่วยอุทยำนวิทยำศำสตร์ภู มิภำค  : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานกับ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ส านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมตามนโยบายการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้ 

- งำนบ่มเพำะวิสำหกิจและนวัตกรรม : ท าหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่สนใจ           
ในการประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ  โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย            
ของมหาวิทยาลัย  ในการยกระดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เพ่ือสร้างโอกาสให้เกิดการ
ก่อตั้งบริษัทใหม่ (Start – up company) จนสามารถเติบโตพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง (Spin – off 
company/Graduate) 

- งำนบริกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ : ท าหน้าที่ให้บริการให้ค าปรึกษา ยื่นจดแจ้งทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก และผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม            
ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์   

- งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำร : เป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยที่ได้มาตรฐาน
ในระดับสากล มีหน้าที่ให้การบริการห้องปฏิบัติการทดสอบด้านต่างๆ เช่น บริการทดสอบวัสดุ บริการ
ทดสอบทางการเกษตร บริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างทางด้านจุลชีววิทยา เคมี กายภาพ                 
การวิเคราะห์น้ า และให้บริการอุปกรณ์พ้ืนฐานทางห้องปฏิบัติการด้วย 

(2) หน่วยพัฒนำธุรกิจและนวัตกรรม : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือและ
ความต้องการระหว่างภาคอุตสาหกรรม กับมหาวิทยาลัย หรือระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ 
ภายใต้ความร่วมมือในมิติต่างๆ ทั้งความร่วมมือด้านการวิจัย การปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี             
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย โดยท าการเสาะ
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แสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากในและต่างประเทศ โดยมีรูปแบบการให้บริการหลายรูปแบบ เช่น                
บริการจัดคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี และบริการเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น 

(3) หน่วยวิจัยและพัฒนำ : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือด้านการท าวิจัย 
การให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคและโรงงานต้นแบบ โดยเน้นอุตสาหกรรมเกษตร ในการทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้แก่ภาคเอกชน                
เพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ รวมทั้งการยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยการเชื่อมโยงระหว่าง                 
ผู้ให้บริการเทคโนโลยี กับผู้ใช้เทคโนโลยี การจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้าน               
การวิจัยและพัฒนาเข้าไปให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในโรงงาน 

4) ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ   
หลักกำรและลักษณะงำน : เป็นส านักงานที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการ          

แก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย  เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก                
ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อ            
ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการท าหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม  

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 7 หน่วย ดังนี้ 
(1) หน่วยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน  : เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ งานคลินิกเทคโนโลยี มทส.  

(ซึ่งเป็นเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) งาน 32 อ าเภอ 3 2 ดอกเตอร์ มทส.               
งานให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี เป็นต้น  ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การให้บริการค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ การเผยแพร่ข้อมูล            
ด้านเทคโนโลยี ฯลฯ 

(2) หน่วยประสำนงำนบริกำรที่ปรึกษำไทย  : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงาน               
ความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย รวบรวมประวัติและผลงานคณาจารย์ที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
ประสานการจัดท าข้อเสนอเพ่ือเข้ารับเป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการของภาครัฐ  เช่น กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น   

(3) หน่วยบริกำรอบรมสัมมนำ แปลและล่ำม : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานและ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดฝึกอบรม/สัมมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประสาน
ความร่วมมือเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรเอกชนต่างๆ ทุกระดับให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยประสานและจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเป็นทีมถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบบริหารคุณภาพ ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย 
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ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการจัดอบรมเพ่ือยกระดับความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน 
และการจัดท าผลงานเพื่อยกระดับวิทยฐานะให้กับบุคลากรทางการศึกษา  

(4) หน่วยบริกำรค่ำยเยำวชน : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาเยาวชน
ให้มีความรู้และความเข้าใจในวิชาการทุกแขนงและมีพัฒนาการในการศึกษาหาความรู้ตามศักยภาพและ
สามารถปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาจากทุกเขตพ้ืนที่ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่  

(5) หน่วยประสำนงำนโครงกำรพิเศษ : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุน
ส่งเสริมการด าเนินโครงการพิเศษต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2 โครงการ ดังนี้ 

- โครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ : เป็นโครงการที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน และ          
การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็น
หลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ               
ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในการใช้สถานที่และคณาจารย์มาร่วมเป็นอาจารย์
ผู้สอน รวมทั้งประสานความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาหลักๆ  

- ศูนย์วิจัยมันส ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ : เป็นศูนย์กลางการท าวิจัย พัฒนา ทดสอบและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับมันส าปะหลัง และผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังอย่างครบวงจร                   
ตั้ งแต่ การเพ่ิมผลผลิต การปลูก การจัดการ การเก็บเกี่ ยว การแปรรูป มันส าปะหลั งเพ่ื อเพ่ิมมูลค่ า                        
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับมันส าปะหลัง                   
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง ท าให้เกษตรกรชาวไร่มีความรู้ มีทาง เลือก มีรายได้                 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนสนับสนุนให้ผลงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังออกสู่เชิงพาณิชย์และ
เป็นที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง  

(6) หน่วยบริกำรสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงาน
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่างๆ ภายในเทคโนธานี เช่น จัดการฐานข้อมูลบริการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของเทคโนธานีและเผยแพร่ข่าวสารขององค์กรให้พนักงานได้รับ
ทราบ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมการด าเนินการกิจกรรมของหน่วยงาน  นอกจากนี้ยังให้บริการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอกด้วย  

(7) หน่วยบริกำรอำคำรและสถำนที่ : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานให้บริการอาคาร
สุรพัฒน์ 1 และอาคารสุรพัฒน์ 2 รวมถึงบริเวณโดยรอบ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย            
โดยอาคารสุรพัฒน์ 1 ให้บริการ 2 ลักษณะ คือ บริการให้เช่าสถานที่เพ่ือจัดตั้งส านักงาน และบริการห้อง  
เพ่ือจัดประชุม และอบรมสัมมนา ส่วนอาคารสุรพัฒน์ 2  ให้บริการเพ่ือใช้จัดประชุม อบรมและสัมมนา
เช่นกัน นอกจากนี้ยังให้บริการอาคารและสถานที่บริเวณโดยรอบจัดงานกิจกรรมพิธีการต่างๆ เช่น                    
แสดงนิทรรศการผลงานด้านวิชาการ ทางการเกษตร ทางอุตสาหกรรม ทางธุรกิจ ตลอดจนการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เก่ียวข้อง 
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9. บุคลำกร 

ปีการศึกษา 2556 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)  เทคโนธานีมีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจ านวน 78 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน ต าแหน่งผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน บุคลากร
สายวิชาการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานประจ า มทส. จ านวน 22 คน พนักงานประจ า             
เทคโนธานี จ านวน 41 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ านวน 15 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1 : จ านวนบุคลากรเทคโนธานีตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)   

สถำนภำพพนักงำน รวม 
วุฒิกำรศึกษำ 

ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

พนักงำนประจ ำมหำวิทยำลัย  22  - 7 6 9 
- พนักงานสายวิชาการ 8  - -  - 8 
- พนักงานสายปฏิบัติการฯ 14  - 7 6 1 

พนักงำนประจ ำเทคโนธำน ี 41 2 29 10  - 

ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 15 1 14 -  - 

รวมท้ังสิ้น 78 3 50 16 9 

10. รำยงำนทำงกำรเงิน   
 งบดุล ณ วันที่  30 กันยำยน 2556 

      แสดงถึงฐานะทางการเงิน โดยมีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินและส่วนของทุน 83.66 ล้ำนบำท 
หน่วย : ล้ำนบำท 

สินทรัพย ์              83.66 หนี้สินและส่วนของทุน  83.66 
 ประกอบด้วย  ประกอบด้วย 
  สินทรัพย์หมุนเวียน  33.76 (40%)   หนี้สินหมุนเวียน   25.25    (30%) 
  สินทรัพย์ถาวร  49.90 (60%)   หนี้สินอื่น ๆ   38.77  (46%) 
      ส่วนของทุน   19.64  (24%) 

แผนภูมิที่ 2 : งบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 

   
 

สินทรัพย์
หมุนเวียน, 
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46%
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      งบรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที ่ 30 กันยำยน 2556 
   ผลการด าเนินงานในรอบปี  มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 96,106.98 บาท ประกอบด้วย 
   รายได้ทั้งสิ้น 75.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 75.31  ล้านบาท  

หน่วย : ล้ำนบำท 
รำยได้รวมทั้งสิ้น 75.40 ค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น 75.31 

 ประกอบด้วย       ประกอบด้วย 
  รายได้เงินอุดหนุน  10.60    (14%)   ค่าใช้จ่ายบุคลากร  21.58 (30%) 
  รายได้เงินวิสาหกิจ 64.80    (86%)   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
ค่าเสื่อมราคา 

47.80 (63%) 
3.13  (4%) 
2.80     (3%) 

แผนภูมิที่ 3 : งบรายได้-ค่าใช้จ่าย ส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

   

11.  ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
   เทคโนธานีได้ด าเนินงานตามภารกิจในด้านการบริการวิชาการและด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการด้านบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือเป็นส่วนสนับสนุนงาน             
ตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้ 

(1) ด้านการบริการวิชาการ ได้ด าเนินการหลากหลายกิจกรรม เช่น การส ารวจความต้องการ             
ด้านการบริการวิชาการ การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการจัดกิจกรรม                   
เพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น                
มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น มีกิจกรรมความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
กับชุมชนและท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เป็นต้น ท าให้มี
จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกเพ่ิมขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการบริการวิชาการอยู่ในระดับ 4.55 

รำยได้อุดหนุน, 
10.60, 14%

รำยได้วิสำหกิจ, 
64.80, 86%

ค่ำใช้จ่ำย
ด ำเนินกำร

, 47.80, 
63%

ค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกร, 
21.58, 
30%

ค่ำสำธำรณูปโภค, 
3.13, 4% ค่ำเสื่อมรำคำ, 

2.80, 3%
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(2) ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้ด าเนินการหลากหลายกิจกรรม ได้แก่           
การส ารวจความต้องการด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การน าองค์ความรู้ด้านการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีน าไปใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิม การชี้น าด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชน/สังคม เป็นต้น ท าให้มีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้าน               
การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี อยู่ในระดับ 4.41 

(3) ด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมอบให้ฝ่ายบริหาร โดยส่วนสารบรรณ
และนิติการ ใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประสานภารกิจกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
จ าแนกตามกลุ่มมิติ ความพึงพอใจ และหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งถามแนวคิดของการบริหารงานแบบ “รวมบริกำร 
ประสำนภำรกิจ” ในด้ำนมิติควำมพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะส าคัญ  3 ประการ คือ 1. ลดขั้นตอนการท างาน
หรือลดระยะเวลาในการท างาน (ประสิทธิภาพ) 2. ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด) และ 3.เกิดประโยชน์
สูงสุด (ประสิทธิผล) ซึ่งในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 เทคโนธานีได้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.62                
(ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ย 3.45) โดยจ าแนกตามมิติความพึงพอใจ ดังนี้ 

1) ด้านผู้รับบริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.66 
2) ด้านกระบวนการภายใน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.63 
3) ด้านการเงิน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.54 
4) ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.63 

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

12. ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน (ระดับหน่วยงำน) ปีกำรศึกษำ 2555 (เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 56) 

จุดเด่น : 
1) มีความยืดหยุ่นและมีพลวัตรของหน่วยงาน ซึ่งสร้างโอกาสและศักยภาพในการท าภารกิจ           

ได้หลากหลาย 
2) เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ที่มีกระบวนการประกันคุณภาพที่ดี นอกเหนือจากการประกันคุณภาพ

ภายในหน่วยงานยังได้รับ ISO 9001:2008 
3) มีการจัดท าเทคโนโลยี catalog โดยจ าแนกประเภทเทคโนโลยี กลั่นกรองสถานะความพร้อม 

เพ่ือถ่ายทอดไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ และเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเพ่ิมโอกาส                
ในการใช้ประโยชน์ในการลงทุนของการวิจัย 

 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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แนวทำงเสริม : 
1) หน่วยงานควรทบทวนการก าหนดวิสัยทัศน์ และเรื่องที่มุ่งเน้น (Focus) ให้เหมาะสมกับ

ขอบเขตของพันธกิจหลักและโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนไป 
2) ควรจัดท า Road Map ของพัฒนาการและเป้าหมายระยะยาวให้ชัดเจน 
3) ควรก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยมีส่วนร่วมในการให้บริการผ่าน                

เทคโนธานีเพ่ิมขึ้น 
4) ควรมีการประเมินความส าเร็จและติดตามผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

เทคโนธำนีด ำเนินงำนตำมแนวทำงเสริม ดังนี้ 
1) ปรับโครงสร้างการบริหารเทคโนธานีให้รองรับการบริการวิชาการเชิงรุก Focus เฉพาะ

ภารกิจหลักและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการด าเนินงานพันธกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
2) จัดท าแผนบริการระยะสั้นและระยะกลาง 2558-2562 เพ่ือพัฒนาไปสู่เป้าหมายระยะยาว 
3) มีการก าหนดนโยบายการส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน

อย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการคลินิกเทคโนโลยี 
4) มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ภายในหน่วยงานเพ่ือน ากลับมาใช้ใน           

การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหมาะสม อาทิ โครงการ 32 อ าเภอ 32 ด็อกเตอร์ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
1) ควรด าเนินการให้ลักษณะของ Initiative mode ให้ชัดเจน เช่น การ Spin off การตั้ง

กองทุนเพ่ือการลงทุนหรือมีบุคลากรฝ่ายการตลาดเชิงรุก การบ่มเพาะการสร้าง Start up 
จากงานวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรเพ่ือตั้งเป็นธุรกิจ เช่น ไก่เนื้อพันธุ์โคราช   
โควากิว เป็นต้น 

2) ตัวบ่งชี้ 12.1 การก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ควรเพ่ิมเติมตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณของผลผลิต เช่น 
ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม การยกระดับนวัตกรรมของภูมิภาค เป็นต้น 

เทคโนธำนีด ำเนินงำนตำมแนวทำงเสริม ดังนี้ 
1) มีการผลักดันการน าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไปสู่เชิงพาณิชย์ อาทิ โครงการ R2M ของ

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
2) การส่งเสริมการจ าหน่ายหรือมอบสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้แก่

ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
3) มีการปรับรูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานในลักษณะเชิงคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น และ           

มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ เชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาใช้ในการ
ด าเนินการและจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป 

นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานและผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 
และได้ด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 3 
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         ตารางที่ 2 : การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
กรอบเวลา

การ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงานตามจดุอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน  
การด าเนินงาน 

 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) แล
้วเ

สร
็จ 

อย
ู่ระ

หว
่าง

 
ด า

เน
ินก

าร
 

ยัง
ไม

 ่
ด า

เน
ินก

าร
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
จุดอ่อน :  
1.คณาจารย์ในส านักวิชาต่างๆ มีภาระงานสอนจ านวน
มาก ท าให้การด าเนินงานบริการวิชาการไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ  
2. การด าเนินงานบริการวิชาการบางโครงการยังขาด
การติดตามและประเมินผลกระทบที่มีต่อบุคคล ชุมชน 
และสังคม  
3. ยั งขาดฐานข้อมูลผู้ เช่ียวชาญ/วิทยากร และ
ผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ  
แนวทางแก้ไข : 
1. หาวิธีการสร้างแรงจูงใจหรือปรับปรุงรูปแบบการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์ใน
ส านักวิชาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการ
วิชาการให้มากขึ้น  
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการโดยค านึงถึงกระบวนการ 
PDCA เพื่อให้การด าเนินงานครบวงจร โดยเฉพาะการ
ติดตามผลกระทบที่มีต่อบุคคล ชุมชนและสังคม 
รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการให้บริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง  

ปี
การศึกษา 

2557 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  

- 
 
  

       มีการด าเนินการตามกระบวนการ PDCA โดยมีความสอดคล้องกับระบบ ISO 
9001:2008 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

- 
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จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
กรอบเวลา

การ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงานตามจดุอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน  
การด าเนินงาน 

 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) แล
้วเ

สร
็จ 

อย
ู่ระ

หว
่าง

 
ด า

เน
ินก

าร
 

ยัง
ไม

 ่
ด า

เน
ินก

าร
 

3. ก าหนดแผนและงบประมาณในการปรับปรุง
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร และผู้รับบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  
- 

- 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
จุดอ่อน :  
1. ขาดระบบสารสนเทศ (MIS) เข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน  
2. ระบบกฏเกณฑ์บางเรื่องขาดความยืดหยุ่นไม่เอื้อ
สนับสนุนการท างานกับหน่วยวิสาหกิจที่ต้องอาศัย
ความคล่องตัวและรวดเร็วตอบสนองภายนอกได้  
แนวทางแก้ไข : 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนระบบสารสนเทศ (MIS) 
ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการผู้ใช้งาน  
2. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
ทบทวนระเบียบหรือให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติชัดเจน
อย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยวิสาหกิจ 

ปี
การศึกษา 

2557 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

        มหาวิทยาลัยโดยสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(MIS) ได้ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลให้แก่เทคโนธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
ซึ่งเทคโนธานียงัไม่ได้น ามาใช้ เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน   

        มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในมีการนัดประชุมหน่วยวิสาหกิจ            
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 57 โดยมีการให้ความรู้ด้านระเบียบการเงิน การบัญชี ตลอดจน
ข้อสังเกตของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน แก่พนักงานหน่วยวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
- 
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จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
กรอบเวลา

การ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงานตามจดุอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน  
การด าเนินงาน 

 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) แล
้วเ

สร
็จ 

อย
ู่ระ

หว
่าง

 
ด า

เน
ินก

าร
 

ยัง
ไม

 ่
ด า

เน
ินก

าร
 

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี  

จุดอ่อน :  
1. บุคลากรผู้ให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี : ซึ่งเป็นคณาจารย์มีภาระงานมากทัง้
ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริหารท าให้
ไม่สามารถให้บริการผู้ขอรับบริการได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกด้าน  

แนวทางแก้ไข : 
 1. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิด
การตระหนักถึงความจ าเป็น / ความส าคัญของการ
ให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่สังคม เช่น ให้น้ าหนักภาระ
งานด้านนี้ให้มากขึ้น และมีรางวัลพนักงานดีเด่นด้าน
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี

 

ปีการศึกษา 
2557 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ตารางที่ 3 : การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
กรอบเวลา

การ
ด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   
1. บางหน่วยงานไม่มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการของหน่วยงาน 

แนวทางแก้ไข 
ทุกหน่ วยงานควรมี การก าหนดให้มีการประเมิน               
ความพึงพอใจและอาจมีการแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ เช่น 
กลุ่มอาจารย์ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มบุคคลภายนอก 
เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ 

 
 
 
 
ประจ าทุกปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 

   
เทคโนธานี มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงานในทุกๆ กิจกรรม
เป็นประจ า ซึ่งครอบคลมุผูร้ับบริการทุกๆ กลุ่ม เช่น วิทยากร ผู้เช่ียวชาญ 
คณาจารย์ นักเรยีน นักศึกษา ครู เกษตรกร ผู้ประกอบการ เป็นต้น 
 

 
 
 
 

- 

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลย ี
1. สิทธิบัตรซึ่งมีการจดร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ 

ยังไม่ถูกน ามานับรวมในการประเมินและน ามา
ผลักดันและน าไปใช้ประโยชน์จริง 

แนวทางแก้ไข 
ควรประสานและรวบรวมสิทธิบัตรร่วมต่างๆ กับแหล่งทุน
ภายนอก เพื่อรวบรวมเป็นผลงานของมหาวิทยาลัย และ
มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
ประจ าทุกปี
การศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 

   
 
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส่วนบริหาร
สินทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแทนเทคโนธานี ซึ่ง
ปัจจุบัน เทคโนธานี  ท าหน้าที่ ให้บริการยื่นจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาแก่
บุคคลภายนอกเท่านั้น และประสานงานกับส่วนบริหารสินทรพัย์ เพื่อช่วยผลักดันให้
เกิดการน าผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ไปสู่
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 
 
 
 
 

- 
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องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลย ี
1. บางส านักวิชายังไม่มีงานการปรับแปลง ถ่ายทอด

และพัฒนาเทคโนโลยี 

แนวทางแก้ไข 
เทคโนธานี ในฐานะที่ เป็ นหน่ วยงานหลัก ในการ
รับผิดชอบการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
ควรจะมีส่วนช่วยส านักวิชา ที่ยังไม่มีผลงาน เช่น ให้เข้า
มามีส่วนร่วมกับส านักวิชาที่มีผลงานมาก เป็นต้น         
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มอบหมายให้เทคโนธานี เป็นหน่วยงานหลักใน
การด าเนินภารกิจด้านปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งนี้ เทคโนธานี 
มีการจัดท าแผนในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรปูธรรม เพื่อช่วยส านักวิชา
ต่างๆ ในการเข้าร่วมงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี จึงได้จัดท า
แผนการด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
1.แผนงานระยะยาวในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี                  
มีการจัดตั้ งส านักงานบริหารอุทยาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม   เพื่อสร้าง                 
ความเข้มแข็งในด้านเทคโนโลยีและเป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการส่งเสริมสภาพ
ความเป็นอยู่ของชุมชน รับผิดชอบในภารกิ จการปรับแปลง พัฒนาและ                
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมอื
กับหน่วยงานภายนอกสร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้ค าปรึกษา สนับสนุนส่งเสริม
การประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เช่ือมโยงน าผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์               
ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้างการบริหารงานที่ท าหน้าที่ให้บริการตามภารกิจ                    
ที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ    
ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี ้

(1) หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมภิาค  : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงาน
กับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ส านัก
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมตามนโยบายการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ  

(2) หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสาน
ความร่วมมือและความต้องการระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย 
หรือระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัย/ผู้เช่ียวชาญ ภายใต้ความร่วมมือใน
มิติต่างๆ ทั้งความร่วมมือด้านการวิจัย การปรับแปลง และถ่ายทอด
เทคโนโลยี ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย โดยท าการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยจากในและต่างประเทศ โดยมีรูปแบบการให้บริการหลาย
รูปแบบ เช่น บริการจัดคู่ เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี และบริการเป็น         
ที่ปรึกษา เป็นต้น 

(3) หน่วยวิจัยและพัฒนา : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือด้าน
การท าวิจัย การให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคและโรงงานต้นแบบ โดยเน้น
อุตสาหกรรมเกษตรในการทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการใช้
เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  ให้แก่
ภาคเอกชนเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ รวมทั้งการยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิต  โดยการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยีกับ
ผู้ใช้เทคโนโลยี การจัดหาผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน
การวิจัยและพัฒนาเข้าไปให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในโรงงาน 
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2.แผนงานระยะสั้น ในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี                  
เทคโนธานีได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จ านวน 6 ผลผลิต 9 ตัวช้ีวัด เช่น 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
น ามาบูรณาการกับภารกิจอื่น โดยไตรมาสที่  1 มีการน างานวิจัยมาจัดท า
แผนพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ จ านวน 6 เรื่อง (ประกอบด้วยการวิจัยเรื่อง :             
การพัฒนาข้าวขึ้นรูปส าหรับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ, โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว,   
การพัฒนาสายพันธุ์ไก่มทส.และไก่เนื้อโคราช, เครื่องต้นแบบผลิตเช้ือเพลิง             
เอทานอลขนาดเล็ก, การแปลงเพศปลานิล และ ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน
เพื่อให้เป็นพลังงานทดแทน)  

- จ านวนงานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่น ามาให้บริการด้านการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี 

- จ านวนหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี 

- จ านวนผู้รับบริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและ 

ผลการประเมนิตนเองตามตวับ่งชี ้
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก่าหนดตัวบ่งชี้ขั้นต ่าให้เทคโนธานี จ่านวน 17 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย

ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 9 ตัวบ่งชี้  สมศ. 3 ตัวบ่งชี้  และ มทส. 5 ตัวบ่งชี้  นอกจากนี้ ยังมีตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี                 
1 ตัวบ่งชี้  รวมทั้งสิ้น 18 ตัวบ่งชี้ ใน 7 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตามตารางที  4 

ตารางท่ี 4 : ตารางแสดงรายละเอียดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของเทคโนธานี  

องค์ประกอบตัวบ่งชี ้ ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล 

ตัวบ่งชี ้
ของ

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ (1 ตัวบ่งชี้)  
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ ปีการศึกษา สกอ. 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้)  
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม กระบวนการ ปีการศึกษา สกอ. 

 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 
กระบวนการ ปีการศึกษา 

สกอ. 

สมศ.ที  9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ผลผลิต ปีการศึกษา 
สมศ. 

สมศ.ที  
18.1 

ผลการชี้น่า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที  1 ภายในสถาบัน 

ผลผลิต ปีการศึกษา 
สมศ. 

สมศ.ที  
18.2 

ผลการชี้น่า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที  2 ภายนอกสถาบัน 

ผลผลิต 
 

ปีการศึกษา 
สมศ. 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งชี้)  
7.1 ภาวะผู้น่าของคณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน 

และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน 
กระบวนการ ปีการศึกษา สกอ. 

7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  กระบวนการ ปีการศึกษา สกอ. 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
กระบวนการ ปีการศึกษา สกอ. 

7.4 ระบบบริหารความเสี ยง กระบวนการ ปีการศึกษา สกอ. 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้)  

8.1 การเงินและงบประมาณ กระบวนการ ปีงบประมาณ สกอ.  
     

ส่วนที่ 2 
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องค์ประกอบตัวบ่งชี ้ ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล 

ตัวบ่งชี ้
ของ

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้)   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
กระบวนการ ปีการศึกษา สกอ.  

9.2 ระดับความส่าเร็จในการด่าเนินการระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ 

กระบวนการ ปีงบประมาณ ทธ. 

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบ่งชี้)  
11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสมตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการ ปีการศึกษา มทส. 
 

11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ่าที มีส่วนร่วมในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที 
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า  

ปัจจัยน่าเข้า ปีการศึกษา มทส. 
 

11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับ
แปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที 
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า 

ผลผลิต ปีการศึกษา มทส. 
 

11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับ
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  

ผลผลิต ปีการศึกษา มทส. 
 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก (1 ตัวบ่งชี้)  
12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ

การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน 

ผลผลิต ปีงบประมาณ มทส.  

 

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ ต่างๆ ดังนี้ 
  หมายถึง ทธ.ให้ข้อมูลในระดับสถาบันแก่ งาน QA สสว. เพื อส่งให้หน่วยงานที เกี ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนนิการ 
ตัวบงชี้ที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน   
    ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด่าเนินการ 

1 ข้อ 
ด่าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
ด่าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
ด่าเนินการ  

6 หรือ 7 ข้อ 

ด่าเนินการ  
8 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  :  8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 

1. มีการจัดท่าแผนกลยุทธ์ที สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมี
ส่ วนร่ วมของบุ คลากรในหน่ วยงาน  และได้ รับความ เห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน โดยเป็นแผนที เชื อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2555 – 2564)  

 
 
 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน  
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ่าปีครบทุกภารกิจ

ของหน่วยงาน 
 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ่าปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้ เพื อวัดความส่าเร็จของการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติการประจ่าปี 

 
 
 

5. มีการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีครบทุกภารกิจ  
6. มีการติดตามผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ่าปี อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการ
ติดตามการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา 

 
 
 

7. มีการประเมินผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน 
และคณะกรรมการติดตามการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา 

 
 
 

8. มีการน่าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ่าศูนย์/สถาบัน และคณะกรรมการติดตามการด่าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ่าปี 
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รายละเอียดการด าเนินงาน :  
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร          
ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี  (พ.ศ. 2555 – 
2564) : เทคโนธานีได้จัดท่าแผนกลยุทธ์พัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555 -2559)           
มีความสอดคล้องกับปณิธาน นโยบาย ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และได้มีการจัดท่าแผน
งบประมาณประจ่าปีงบประมาณ 2556 ให้สอดคล้องกับลักษณะงานตามภารกิจ และจัดสรร
งบประมาณในแต่ละส่านักงาน และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี              
ปี พ.ศ. 2556  โดยมีการประชุมหารือเพื อท่าความเข้าใจกับผู้ที มีส่วนเกี ยวข้องในการจัดท่า
งบประมาณอย่างต่อเนื องเป็นระยะๆ (เอกสารอ้างอิง : แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี 
(งบประมาณ 2555-2559)) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน  : เทคโนธานีมีการ
ถ่ายทอดท่าความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และก่าหนดผู้รับผิดชอบ เพื อให้ด่าเนินงานตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ครบทุกภารกิจในแต่ละส่านักงาน 
และหน่วยงานต่างๆ ผ่านกระบวนการประชุม สัมมนาแลกเปลี ยนความรู้ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ภายในหน่วยงาน โดยในปี พ.ศ. 2554 เทคโนธานีได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้พนักงานได้มีส่วนร่วม 
ในการจัดท่าแผนกลยุทธ์พัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559) และต่อจากนั้น
ผู้บริหารและพนักงานได้มีการประชุมสัมมนาท่าความเข้าใจแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณทุกปี 
โดยปี พ.ศ. 2555 ได้เชิญส่วนแผนงานมาร่วมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้พนักงานเทคโนธานี
รับทราบเพื อเตรียมแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และในปี พ.ศ. 2556 เทคโนธานี
ได้จัดประชุมสัมมนาให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการน่าเสนอแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จนสามารถบรรจุเข้าเป็นแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยได้ตามล่าดับ (เอกสารอ้างอิง : งานประจ า
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน  :              
โดยการน่าแผนกลยุทธ์ 3 พันธกิจที ได้น่ามาปรับประยุกต์ให้เป็นแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ 
2557 เป็น 2 แผนงานหลัก คือ 1. แผนงานบริการวิชาการ 2. แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี และ 4 โครงการ คือ 1. โครงการบริการวิชาการเชิงรุก 2. โครงการสืบสานคุณค่า
ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที ยว            
4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยก่าหนดกรอบแผนปฏิบัติการผ่านกระบวนการ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
จัดท่างบประมาณรายจ่ายเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2557 ซึ งได้รับการปรับปรุงงบประมาณ
ระหว่างปี 2557 ฉบับปรับปรุงครั้งที  1 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี     
เมื อคราวประชุมครั้งที  2/2557 วันที  7 พฤษภาคม 2557 และจะน่าเสนอเพื อขอความเห็นชอบ          
จากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ต่อไป (เอกสารอ้างอิง : งบประมาณเทคโนธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  : ได้รับการก่าหนด           
ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ่าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
หรือตัวชี้วัดผลงาน 2 งาน คือ งานบริการวิชาการ งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี                     
และ 4 โครงการ คือ โครงการบริการวิชาการเชิงรุก โครงการสืบสานคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรม                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที ยว โครงการเตรียมความพร้อม  
สู่ประชาคมอาเซียน โดยได้มีการสรุปผลงานตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารอ้างอิง : งบประมาณ              
เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ : เทคโนธานีด่าเนินภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการจากเงินอุดหนุนที ได้รับตามปีงบประมาณ 2557  ประกอบด้วย งานประจ่า 2 งาน 
และโครงการใหม่ 4 โครงการ โดยมีการด่าเนินงานตามภาระหลักครบทุกตัวชี้วัด (เอกสารอ้างอิง :        
การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่  3/2556 วาระที่  1.3, รายงานประจ าปี           
เทคโนธานี 2556 หน้า 36-37 และ: เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://web.sut.ac.th/dpn/ 
ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการและรายงานผลการด าเนินงาน)  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา : เทคโนธานีได้เสนอผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ่าปี                       
ให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ได้รับทราบโดยผ่านกระบวนการประชุม
คณะกรรมการบริหาร เทคโนธานีทุกไตรมาส โดยในปีการศึกษา 2556 ได้มีการจัดประชุมมาแล้ว                
4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที  1 วันที  17 มิถุนายน 2556 ครั้งที  2 วันที  14 สิงหาคม 2556 ครั้งที  3 วันที                    
15 พฤศจิกายน 2556 และครั้งที  4 วันที  12 กุมภาพันธ์ 2557 (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีครั้งที  3/2556, 4/2556, 5/2556 และ 1/2557 )  และมีการติดตาม
ผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ 2556           
เป็นประจ่าทุกไตรมาส ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย โดยส่วนแผนงานที ทุกหน่วยงานได้รับ
จัดสรรงบประมาณต้องรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ (เอกสารประกอบที่ 1.1.6)  

 

http://web.sut.ac.th/dpn/
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล 

ต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และคณะกรรมการติดตาม        
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  : มีการสรุปและประเมินผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้
หรือตัวชี้วัดผลงานของแผนกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลเพื อหาสาเหตุ ปัจจัยอื นๆ ที มีผลกระทบ  
ท่าให้ผลด่าเนินงานไม่เป็นตามแผนงาน  ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีพิจารณาเป็นประจ่าทุกไตรมาส 
(เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2557)   

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และ
คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี : เทคโนธานีได้มีการน่าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ จากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี  
ไปด่าเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื อให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ และปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ่าปี 2557  อาทิเช่น 
1) จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที  3/2556 คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า 

“ควรมีการด าเนินการควบคู่กันไประหว่างเทคโนโลยีไทยโบราณ และไทยศึกษานิทัศน์ เนื่องจาก
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและ
การแสดงออกทางวัฒนธรรม แบบประเพณี/คติชน เช่น นิทานพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีต่างๆ              
ทางวัฒนธรรม สามารถขอจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาได้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 
เทคโนธานีจึงได้ขอจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ให้ความส่าคัญ 
เกี ยวกับเรื องนี้มาก ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทคโนธานีจึงได้รับจัดสรรงบประมาณ
จ่านวนหนึ งเพื อน่ามาปรับปรุงสถานที ดังกล่าวภายใต้ส่านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ส่วนการ
ขอจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาคงจะด่าเนินการต่อไปตามล่าดับ  

2) ตามที เทคโนธานีได้มีการปรับลดอัตราพนักงานในช่วงกลางปี พ.ศ. 2556 นั้น จากการประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที  1/2557 คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า “การด าเนินงาน
เชิงรุกมีการตั้งงบประมาณเพ่ิมจากปีที่ผ่านมา 3 เท่า ในขณะที่มีอัตราก าลังคนเท่าเดิม หรือลดลง
เล็กน้อย ควรให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพของงานด้วย เนื่องจากมีความส าคัญมากและส่งผลต่อ
ชื่อเสียงระยะยาว” เทคโนธานีจึงได้พิจารณาวิเคราะห์เพิ มอัตราก่าลัง โดยทดแทนอัตราก่าลังเดิม 
และเพิ มเติมอัตราก่าลังในแต่ละส่านักงานที ยังขาดเพื อเพิ มศักยภาพในการปฏิบัติงาน                 
อย่างเหมาะสมโดยค่านึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นหลัก นอกจากนี้ยังได้มีการปรับโครงสร้าง
บริหารงานใหม่ เพื อให้หน่วยงานบูรณางานร่วมกัน ไม่เกิดความซ้่าซ้อนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 8 ข้อ  

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  1.1.6  ผลการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี 

- แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559) 
- งานประจ่าตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
- โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
- งบประมาณรายจ่ายเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
- รายงานประจ่าปีเทคโนธานี 2556 (หน้า 36-37) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที  3/2556 (17 มิ.ย. 2556) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที  4/2556 (14 ส.ค. 2556) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที  5/2556 (15 พ.ย. 2556) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที  1/2557 (12 ก.พ. 2557) 

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนหูลัก/ งานประกันคุณภาพการศึกษา 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://web.sut.ac.th/dpn/ระบบการจัดท่าแผนปฏิบัติการและรายงาน
ผลการด่าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
http://web.sut.ac.th/dpn/
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบงชี้ที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
    ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด่าเนินการ 

1 ข้อ 
ด่าเนินการ 

2 ข้อ 
ด่าเนินการ 

3 ข้อ 
ด่าเนินการ 

4 ข้อ 
ด่าเนินการ 

5 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  :  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด่าเนินการตามระบบที ก่าหนด  
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอน  

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการวิจัย  

4. มีการประเมินผลความส่าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 

5. มีการน่าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 

หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที  4 ต้องมีการประเมินความส่าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์  
ข้อ 2 และข้อ 3 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  :                     

กลไกการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้ก่าหนดให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการท่าหน้าที 
ประสานงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การบริหารงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ยังได้ก่าหนดจัดท่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที  11 (พ.ศ. 2555 – 
2559) และจัดท่าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ่าปี โดยการสนับสนุน
งบประมาณท้ังจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก (เอกสารประกอบที่ 5.1.1) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอน : โดยมีการ
ด่าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์จากการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคม อาทิเช่น องค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มีการน่ามาบูรณาการโดยจัดโครงการค่ายวิชาการให้แก่เด็กและเยาวชน องค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการน่ามาบูรณาการโดยจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เช่น 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรอบรมระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008, ISO14001:2004, และองค์ความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์น่ามาบูรณาการโดยการพัฒนาระบบ E-Testing และเพื อการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย, การน่าเทคโนโลยีต่างๆของ มทส. ลงพ้ืนที ต่าบลกุดจิก ร่วมกับนักศึกษาและ
คณาจารย์ในรายวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เป็นต้น   

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการวิจัย : โดยมีการด่าเนินงาน
ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยน่าผลงานวิจัยของคณาจารย์มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคม อาทิเช่น  
1) ผลงานวิจัยเรื อง ไก่เนื้อโคราช ซึ งเป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.วิทธวัช โมฬี และคณาจารย์จาก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ โดยมีการสร้างเครือข่ายและการจัดอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่เนื้อ
โคราชให้กับกลุ่มเกษตรกรใน จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง 

2) ผลงานวิจัยเรื อง โคพันธุ์โคราชวากิว ซึ งเป็นผลงานของ รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย และคณะ โดยมี
การจัดประชุมหารือแนวทางการรวมกลุ่มทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ขาย ตลอดจนการจัดอบรมให้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว เพื อขยายผลในส่วนของผู้เลี้ยง โดยร่วมมือกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ปศุสัตว์จังหวัด ธกส. และอื นๆ 

3) ผลงานวิจัยและพัฒนาระบบ E-Testing ส่วนการบริหารจัดการทดสอบ และการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยคณาจารย์จากสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เอกสารประกอบที่ 5.1.3) 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัย : โดยมีการประเมินผลส่าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการจัดท่าสรุปการประเมินผลการอบรมหลังจากการ
จัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการแต่ละครั้ง (เอกสารอ้างอิง : รายงานประจ าปีเทคโนธานี 2556  
หน้า 111-130 : รายละเอียดการอบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ) 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สั งคมกับการ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย : โดยมีการน่าผลการประเมินความส่าเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  โดยมีการน่าข้อมูลไปวิเคราะห์และ
ปรับปรุงการด่าเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 (เอกสารประกอบที่ 5.1.5) 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
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รายการหลักฐาน  : ปรากฎในภาคผนวก ข 
- เอกสารประกอบที  5.1.1 ผังการด่าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 
- เอกสารประกอบที  5.1.3 (ตัวอย่าง) การบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับการสนับสนุน 

การวิจัย 
- เอกสารประกอบที  5.1.5 (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มด่าเนินงานในรูปแบบของโครงการคลินิกเทคโนโลยี 

และการสรุปผลการประเมินการด่าเนินงาน  

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี 
- พระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
- รายงานประจ่าปีเทคโนธานี 2556 (หน้า 111-130) 

รายการหลักฐาน  : เว็บไซต์ 
    เทคโนธาน ีhttp://technopolis.sut.ac.th/เมนหูลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/เมนู
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
    ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด่าเนินการ 

 1 ข้อ 
ด่าเนินการ 

 2  ข้อ 
ด่าเนินการ 

 3 ข้อ 
ด่าเนินการ 

 4 ข้อ 
ด่าเนินการ 

 5 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการส่ารวจความต้องการของชุมชน  หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานวิชาชีพเพื อประกอบการก่าหนดทิศทางและการจัดท่าแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 

 
 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 
 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  

4. มีการน่าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ 

 
 

5. มีการพัฒนาความรู้ที ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :   
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน : 
โดยฝ่ายบริการวิชาการได้ส่ารวจความต้องการด้านบริการวิชาการโดยวิธีการประชุมร่วมกับกลุ่มเครือข่าย 
หน่วยงานความร่วมมือในพื้นที  เพื อส่ารวจความต้องการของชุมชนและองค์กรต่างๆ ได้แก่ ครู อาจารย์
ในโรงเรียนต่างๆ ที สังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในจังหวัด  
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาชิกหอการค้าจังหวัด และกลุ่มเกษตรกร  และมีการลงพ้ืนที             
ในชุมชนเพื อส่ารวจ รับฟังความคิดเห็นความต้องการด้านบริการวิชาการของชุมชน ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขตพ้ืนที การศึกษา กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร  ฯลฯ (เอกสาร
ประกอบที่ 5.2.1) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ :  โดยให้ความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับ
หน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ส่านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที  6, หอการค้า
จังหวัดนครราชสีมา, ส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษา  และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
เพื อเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม  (เอกสารอ้างอิง : รายงานประจ าปี               
เทคโนธานี 2556 หน้า 99-108 : ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม : โดยได้มีการ
ประเมินประโยชน์ และรับฟังความคิดเห็นผลกระทบของการให้บริการวิชาการ ซึ งโครงการที มีการ
ด่าเนินการดังกล่าว ได้แก่ โครงการด้านพลังงาน เช่น การผลิตแก๊สชีวภาพจากโมเดลประเทศจีน 
จ่านวน 300 บ่อ ในพ้ืนที จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ด่าเนินการติดตามและประเมินผลกระทบ                
จากผู้รับบริการ เช่น การใช้งาน การเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน การเก็บตัวอย่างเพื อวิเคราะห์ และ                 
การซ่อมแซมในส่วนที ช่ารุด ฯลฯ, โครงการ 32 อ่าเภอ 32 ดอกเตอร์ ได้มีการลงพ้ืนที ชุมชนติดตามผล
โครงการต่างๆ ที ด่าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ค. 56 – เม.ย. 57, โครงการคลินิกเทคโนโลยี, 
โครงการค่ายวิชาการ เป็นต้น (เอกสารประกอบที่ 5.2.3-1) และ (เอกสารประกอบที่ 5.2.3-2) 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ : 
โดยน่ าผลประเมิ น ในข้ อ  3  ไป พัฒ นาปรับปรุ งกิ จกรรมการให้ บ ริการวิช าการแก่ สั งคม                    
ตามกระบวนการ PDCA เพื อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และเพื อให้ตอบสนองต่อความต้องการ                
ของชุมชนมากยิ งขึ้น  

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุ คลากรภายใน 
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน : โดยมีการจัดงานแสดงผลงานด้านบริการวิชาการในงานเกษตร
สุรนารีประจ่าปี 2556, การท่าแฟนเพจ facebook ของกิจกรรมต่างๆ เพื อใช้ในการแลกเปลี ยนเรียนรู้
การจัดการความรู้ การเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ แก่สาธารณชน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ                      
ในเว็บไซต์และ facebook ของหน่วยงาน (รายการหลักฐาน : Facebook หน่วยงาน/โครงการ/
กิจกรรม) 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
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รายการหลักฐาน  : ปรากฏในภาคผนวก ข 
- เอกสารประกอบที  5.2.1    (ตัวอย่าง) แบบส่ารวจความต้องการชุมชน 
- เอกสารประกอบที  5.2.3-1  (ตัวอย่าง) โครงการที มีผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ  

ต่อสังคมที ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม   
- เอกสารประกอบที  5.2.3-2   (ตัวอย่าง) การประเมินผลการด่าเนินงานโครงการค่ายวิชาการ 

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี 
- รายงานประจ่าปีเทคโนธานี  2556 (หน้า 99-108) 

รายการหลักฐาน  : เว็บไซต์ 
- เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนหูลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- Facebook หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม เช่น 

o Facebook : โครงการ 32 อ่าเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส (เทคโนธานี) 
o Facebook : คลินิกเทคโนโลยี มทส. (เทคโนธานี) 
o Facebook : เทคโนธานี 
o Facebook : Science and Innovation Park : SIP 
o Facebook : Biogas 
o Facebook : SUT CAMP 
     เป็นต้น 

 
 

http://technopolis.sut.ac.th/เมนู
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
หรือองค์กรภายนอก  

    ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
ชนิดของตัวบงช้ี      : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน   : 

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

เกณฑมาตรฐาน      :   5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร  

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  

3. ชุมชน/องค์กรมีผู้น่าหรือสมาชิกที มีการเรียนรู้และด่าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื อง  

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื องและยั งยืน โดย
คงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

 

5. มีผลกระทบที เกิดประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง  

รายละเอียดการด าเนินงาน :   
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเทคโนธานี ได้ด่าเนินการจัดท่าข้อตกลงความร่วมมือด้าน
วิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื อวันที  7 มีนาคม 2556  
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร :   

 การด่าเนินงานโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
(ด้านพลังงาน ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อโคราช และอื นๆ )             
โดยเทคโนธานี ส่านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ได้มีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร ที เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย มีการท่าแผนปฏิบัติการ เช่นเดียวกับโครงการอื นๆ ดังนี้ 
Plan / การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
1) มีการประชุม หารือ ระหว่างทีมผู้เชี ยวชาญของมหาวิทยาลัย กับผู้บริหาร และตัวแทนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้เกี ยวข้อง ในการเสนอความคิดเห็น และจัดท่าแผนงาน และ
โครงการความร่วมมือด้านต่างๆ ร่วมกัน  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
2) มีการส่ารวจความคิดเห็นความต้องการ และรับทราบความต้องการในการรับบริการวิชาการ                             
ในด้านการฝึกอบรม การให้ค่าปรึกษา การบริการวิชาการต่างๆ จากกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น  
3) มีการน่าข้อมูล ข้อเสนอแนะความต้องการต่างๆ จากชุมชน องค์กร มาวางแผนปฏิบัติการ
ประจ่าปี เพื อให้สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน และแก้ไขปัญหาในด้านการผลิตของเกษตรกร  
(หมายเหตุ : ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการฯ เมื อวันที  7 มีนาคม 2556 ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) 
DO / การด าเนินงาน 

เทคโนธานี โดยส่านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษได้ด่าเนินงานต่างๆ ตามบันทึกความร่วมมือ
ด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้  
1) การจัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จ่านวน 5 รุ่น 

- รุ่น 1 วันที  15 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- รุ่น 2 วันที  22 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- รุ่น 3 วันที  29 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- รุ่น 4 วันที  12 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- รุ่น 5 วันที  17 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2) การศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
จ่านวน 5 รุ่น  

- รุ่น 1 วันที  15 สิงหาคม 2556  ณ สวนเกษตรฯ/ศูนย์ชีวมวลฯ มทส./จุดสาธิต อ.ครบุรี /                 
จุดสาธิต อ.ปักธงชัย 

- รุ่น 2 วันที  22 สิงหาคม 2556  ณ สวนเกษตรฯ/ศูนย์ชีวมวลฯ มทส./จุดสาธิต อ.ครบุรี  /                     
จุดสาธิต อ.ปักธงชัย 

- รุ่น 3 วันที  29 สิงหาคม 2556  ณ สวนเกษตรฯ/ศูนย์ชีวมวลฯ มทส./จุดสาธิต อ.ครบุรี /                
จุดสาธิต อ.ปักธงชัย 

- รุ่น 4 วันที  12 กันยายน 2556  ณ สวนเกษตรฯ/ศูนย์ชีวมวลฯ มทส./จุดสาธิต อ.ครบุ รี /                
จุดสาธิต อ.ปักธงชัย 

- รุ่น 5 วันที  17 กันยายน 2556  ณ สวนเกษตรฯ/ศูนย์ชีวมวลฯ มทส./จุดสาธิต อ.ครบุรี  /                   
จุดสาธิต อ.ปักธงชัย 

3) การศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน ของคณะผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ่านวน 1 ครั้ง 

- วันที  6 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ชีวมวลฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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4) การอบรมสัมมนา/โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ น (อบจ.ชย.) 
หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื อพัฒนาเมืองและชุมชนเพื อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต ่า 
จ่านวน 1 รุ่น 

- ภาควิชาการ/บรรยาย วันที  10-11 มีนาคม 2557 และวันที  13 -14 มีนาคม 2557                 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

- ภาคการศึกษาดูงานภายในประเทศ  วันที  15 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
- ภาคการศึกษาดูงานต่างประเทศ  วันที  17-22 มีนาคม 2557 

5) การอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงาน หลักสูตร การเลี้ยงไก่เนื้อโคราชเพื อเป็นวิสาหกิจชุมชน อบจ.
ชัยภูมิ จ่านวน 1 รุ่น 

- วันที  1 เมษายน 2557  (ภาคทฤษฎี)  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- วันที  2 เมษายน 2557 (ภาคการศึกษาดูงาน)  ณ ฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่เนื้อโคราช             

อ.โคกกรวด และ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 
Check / การตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน 
1) มีการตรวจสอบประเมินผลกิจกรรม ได้แก่ การประเมินผลการฝึกอบรมจากผู้ เข้าอบรม               

โดยผลที ได้จะเป็นระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว รวมถึงวิทยากร
ที มาบรรยาย/การประเมินการดูแลรับรองจากวิทยากร/ประเมินสถานที สภาพแวดล้อม             
ในห้องอบรม เป็นต้น 

2) มีการสรุปผลการประเมิน พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคจากการจัดกิจกรรม เสนอต่อ            
บังคับบัญชาระดับต้น และเสนอผู้อ่านวยการเทคโนธานีตามล่าดับ เพื อน่าผลการประเมิน
ดังกล่าวไปประชุมหารือกับผู้ที เกี ยวข้องในระดับหัวหน้าหน่วยงานต่อไป 

Action/ การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
มีการน่าผลประเมินการจัดฝึกอบรม มาใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ได้แก่         

ผลประเมินด้านการจัดอบรมสัมมนา ผลการประเมินด้านการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงา น              
เพื อปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นไปตามต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน เป็นต้น 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 ในปีงบประมาณ 2556 ได้มีการด่าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านวิชาการ ดังนี้  

1) การจัดอบรม/สัมมนา จ่านวน 7 ครั้ง  มีผลการด่าเนินงาน จ่านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
2) การศึกษาดูงาน จ่านวน 8 ครั้ง มีผลการด่าเนินงาน จ่านวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ส่านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี ได้มีการ
ด่าเนินกิจกรรมด้านวิชาการที เกี ยวข้องกับการน่าองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยลงไปถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกร ชุมชนและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื อง ตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน และการเป็นที พึ งสังคม โดยมุ่งมั นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง 
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ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื อการพัฒนาที ยั งยืนของสังคม ซึ งประกอบด้วยพันธกิจหลัก           
ที เกี ยวข้องกับความร่วมมือกับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 

1) วิจัยและค้นคว้าเพื อสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และการน่า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

2) ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสม เพื อให้ประเทศไทยพึ งพาตนเอง              
ทางเทคโนโลยีเพื อการพัฒนาได้มากขึ้น 

3) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 
 จากการก่าหนดบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังรายละเอียดข้างต้น ส่านักงานบริการ
วิชาการและโครงการพิเศษ จึงได้มีการด่าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามขอบเขตของความร่วมมือ
ด้านวิชาการ ทั้งด้านเกษตร ด้านพลังงาน ฯลฯ อย่างต่อเนื อง ได้แก่ 
1. การจัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จ่านวน 5 รุ่น 

- รุ่น 1 วันที  15 สิงหาคม 2556 
- รุ่น 2 วันที  22 สิงหาคม 2556 
- รุ่น 3 วันที  29 สิงหาคม 2556 
- รุ่น 4 วันที  12 กันยายน 2556 
- รุ่น 5 วันที  17 กันยายน 2556 

2. การศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
จ่านวน 5 รุ่น  

- รุ่น 1 วันที  15 สิงหาคม 2556 
- รุ่น 2 วันที  22 สิงหาคม 2556 
- รุ่น 3 วันที  29 สิงหาคม 2556 
- รุ่น 4 วันที  12 กันยายน 2556 
- รุ่น 5 วันที  17 กันยายน 2556 

3. การศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน ของคณะผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ่านวน 1 ครั้ง 

- วันที  6 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ชีวมวลฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4. การอบรมสัมมนา/โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ น (อบจ.ชย.) 
หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื อพัฒนาเมืองและชุมชนเพื อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต ่า จ่านวน 1 รุ่น 

- ภาควิชาการ/บรรยาย วันที  10 -11 มีนาคม 2557 และวันที  13 -14 มีนาคม 2557                 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

- ภาคการศึกษาดูงานภายในประเทศ  วันที  15 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
- ภาคการศึกษาดูงานต่างประเทศ  วันที  17-22 มีนาคม 2557 ณ ประเทศญี ปุ่น 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5. การอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงาน หลักสูตร การเลี้ยงไก่เนื้อโคราชเพื อเป็นวิสาหกิจชุมชน อบจ.
ชัยภูมิ จ่านวน 1 รุ่น 

- วันที  1 เมษายน 2557  (ภาคทฤษฎี) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- วันที  2 เมษายน 2557 (ภาคการศึกษาดูงาน) ณ ฟาร์มเครือข่ายผู้ เลี้ยงไก่เนื้อโคราช            

อ.โคกกรวด และ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์                 

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
จากการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของงานบริการวิชาการ โดยการร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ นซึ งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในด้านวิชาการกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ดังปรากฏในข้อ 3 
นั้นท่าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน อาทิเช่น   

- ด้านพลังงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้มีการสนับสนุนให้ชุมชนได้ใช้พลังงาน
ทดแทนจากไบโอแก๊ส โดยได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื อประสานจัดท่างบประมาณและ
โครงการในการลงพื้นที เพื อติดตั้งไบโอแก๊สในชุมชน 

- จากการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อโคราชเพื อเป็นวิสาหกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ได้มีการจัดท่าโครงการการแปรรูปไก่เนื้อโคราช เพื อเป็นการต่อยอดให้แก่เกษตรกรในการเพิ ม
รายได้ และสร้างอาชีพให้เกษตรกรอย่างต่อเนื อง โดยการประสานงานผ่านหน่วยงานเทคโนธานี และ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง : 
จากการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของงานบริการวิชาการภายใต้บันทึกข้อตกลง                 

ความร่วมมือ (MOU) ในด้านวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่าให้เกิดการวางแผนร่วมกัน 
และทาง อบจ.ชัยภูมิ ได้มีการปรึกษาด้านวิชาการ ซึ งมี เทคโนโลยีหลายด้านที ทาง อบจ.ชัยภูมิ                 
มีความสนใจ และมีแผนที จะน่าไปเพื อใช้ในการพัฒนาชุมชน/องค์กร เพื อตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนหรือองค์กรต่างๆ นั้น ดังที กล่าวไว้แล้วข้างต้น  นอกจากนี้  ยังท่าให้เกิดเครือข่าย                 
ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน มากขึ้น 

ทั้งนี้ ผลกระทบที เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม เบื้องต้นจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
เพื อน่าไปสู่การลดค่าใช้จ่าย การเพิ มผลผลิต ลดระยะเวลา หรือเกิดการสร้างอาชีพใหม่ และยัง
สามารถให้ชุมชนน่าผลผลิต หรือปรับแปลงสิ งที อยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  9.1  MOU และเอกสารสรุปผลการด่าเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการ

ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และภาพประกอบ  

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนหูลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/เมนู
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18 :       ผลการชี้น่า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 :                 ผลการชี้น่า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที  1 ภายในสถาบัน      
                                    ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 

ประเด็นที่ 1 : ด้านนโยบายรัฐบาล 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร   

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ชนิดของตัวบงช้ี      : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน   : 

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

เกณฑมาตรฐาน      :   5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)    

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน  

4. มีผลกระทบที เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน  

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

รายละเอียดการด าเนินงาน     :   
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   
Plan / การจัดท าแผนการด าเนินงาน : มีการวางแผนการด่าเนินงานและมีเป้าหมายเพื อให้เกิด

การบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร สามารถน่าไปใช้ประโยชน์จริง โดยเน้นต้นแบบเทคโนโลยี
ด้านการบริหารจัดการขยะเพื อผลิตพลังงานแบบครบวงจร (ในระดับอุตสาหกรรม) 

DO / การด าเนินงาน : มีการวิจัยและพัฒนาสร้างโรงงานต้นแบบฯ มาใช้ในการจัดการขยะ           
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ การพัฒนาเทคโนโลยี MBT ส่าหรับการจัดการขยะเพื อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 
และเชื้อเพลิงขยะ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ให้ ได้ตามมตรฐานของ
ภาคอุตสาหกรรม, การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีพลาสมาอาร์คเพื อก่าจัดมูลฝอยและขยะติดเชื้อ                
การผลิตน้่ามันจากขยะพลาสติก และพัฒนากระบวนการกลั นน้่ามัน โดยมีการพัฒนาต้นแบบ
เทคโนโลยีการจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและขยะชุมชนให้เห็นเชิงประจักษ์ และมีการขยายผลงานวิจัย
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และด่าเนินการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งให้บริการค่าปรึกษาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานอื นๆ ที สนใจ 

  Check / การตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน : มีการติดตามโครงการ ตลอดจนการ
ประเมินสรุปผลงานอย่างต่อเนื อง เพื อแก้ไขปัญหาและลดข้อจ่ากัดที อาจเกิดขึ้น ส่าหรับเทคโนโลยี
จัดการขยะแบบครบวงจรที พัฒนาขึ้น เพื อให้สามารถท่างานได้อย่างต่อเนื องและเต็มประสิทธิภาพ  

  Action/ การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน : มีการพัฒนางานวิจัยที เกี ยวข้องกับการจัดการ
ขยะและการผลิตพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะอย่างต่อเนื อง เพื อมุ่งแก้ไขปัญหาและลดข้อจ่ากัด
ด้านเทคโนโลยี และมุ่งเน้นการดูดซับเทคโนโลยีการจัดการขยะชั้นสูงจากต่างประเทศ เพื อน่ามาพัฒนา            
ให้เหมาะสมส่าหรับประเทศไทย เพื อความยั งยืนด้านการจัดการขยะและการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะ
ในระยะยาว ด้วยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รักษาความเป็นผู้น่าด้านการวิจัย
และพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศต่อไป 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 โครงการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีการด่าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไป
ตามเป้าหมายที วางไว้ ร้อยละ 100 

ผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผล บรรลุเป้าหมาย
(%) 

1. วิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร 
(Integrated Solid Waste Management : ISWM) ที พ ร้ อมขยาย
ผลงานวิจัยไปสู่กลุ่ม เป้ าหมายทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
(โครงการ) 

6 
โครงการ 

9 
โครงการ 

100% 

2. ท่าหน้าที เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นสถานที ศึกษาดูงาน และการจัด
ฝึกอบรม (Regional Education Hub) ให้กับประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ (ครั้ง) 

10 ครั้ง 15 ครั้ง 100% 

 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

 ผลการด่าเนินงานที ผ่านมา ได้สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้านการจัดการขยะ             
แบบครบวงจร ที เชื อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ  ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ   โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาด้านวิชาการ คือ มุ่งสร้างผลงานทางวิชาการ สร้างสรรค์
นวัตกรรมและสิ งประดิษฐ์ใหม่ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเชี ยวชาญ เพื อสร้างเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย-พัฒนาการฝึกอบรม
นานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) และน่าไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 ในส่วนต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร  ในมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งผลให้

กระบวนการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยเกิดการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ปุ๋ยอินทรีย์ที มี
คุณภาพใช้ในงานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ และในอนาคตจะมีพลังงานทดแทน (น้่ามัน) เพื อใช้ใน
การลดต้นทุนของเชื้อเพลิงได้ ทั้งนี้ประโยชน์ที เกิดขึ้นส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นต้นแบบของการ
บริหารจัดการขยะที ดี สร้างชื อเสียงให้กับสถาบัน ซึ งจะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานต่างๆ เช่น จังหวัด
กาฬสินธุ์ จังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และองค์การปกครองท้องถิ น/เทศบาล อื นๆ 
ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานและรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นจ่านวนมาก 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
 ที ผ่านมาผลสัมฤทธิ์สูงสุดของโครงการ คือ สามารถน่าเทคโนโลยีการจัดการแบบครบวงจรนี้                

เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมและสาธิตในระดับเชิงพาณิชย์             
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ งมีผลกระทบที เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อต่อสถาบัน และชุมชนหรือ
สังคม ดังต่อไปนี้ 

 จะเห็นได้ว่าความส่าเร็จของนักวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ได้สร้างชื อเสียงต่อ
สถาบัน และท่าให้เกิดโครงการต่างๆ ซึ งเป็นที ยอมรับของสังคม ซึ งโครงการที ด่าเนินการแล้วเสร็จ 
ได้แก่ 

1) บริษัท ปตท.จ่ากัด (มหาชน) ส่งเสริมให้น่าไปใช้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อรองรับและจัดการขยะถุงพลาสติกชีวภาพ ปริมาณ 5 ตัน/วัน 

2) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย แก่งคอย จ่ากัด จ.สระบุรี ใช้ในจัดการขยะมูลฝอยในโรงงานอุตสาหกรรม
ปริมาณ 5 ตัน/วัน และน่าเชื้อเพลิงขยะประเภท RDF-3 ไปใช้ทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหินในโรงงาน
ปูนซีเมนต์ และส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที ใช้ประโยชน์ในรูปปุ๋ยอินทรีย์  

3) บริษัท ควอลิตี้ สกิลล์ จ่ากัด มีวัตถุประสงค์เพื อ จัดการขยะมูลฝอยในโรงงานอุตสาหกรรมและ
พ้ืนที โดยรอบปริมาณ 10 ตัน/วัน และน่าเชื้อเพลิงขยะประเภทที  RDF-3 ไปทดแทนเชื้อเพลิงถ่าน
หินในอุตสาหกรรมกระดาษ และส่งเสริมการน่าปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้เพื อปลูกไม้ยูคาลิปตัส 

4) เทศบาลต่าบลท่าวังผา ต่าบลท่าวังผา อ่าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โครงการก่อสร้างโรงบ่าบัดขยะ
อินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยีการบ่าบัดด้วยวิธีการชีวภาพเชิงกล  มีวัตถุประสงคเ์พื อจัดการขยะชุมชน
ในพ้ืนที ปริมาณ 5 ตัน/วัน และน่าปุ๋ยอินทรีย์ที ผลิตได้ไปใช้ในชุมชน 

5) องค์การบริหารส่วนต่าบลเกาะยาวน้อย ภายใต้ โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน พ้ืนที ต่าบล
เกาะยาวน้อย อ่าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีวัตถุประสงค์            
เพื อจัดการขยะชุมชนในพ้ืนที ปริมาณ 5 ตัน/วัน และน่าปุ๋ยอินทรีย์ที ผลิตได้ไปใช้ในชุมชน 

6) เทศบาลรังสิต จังหวัดปทุมธานี โครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและการผลิตเชื้อเพลิงขยะ 
(RDF)  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ส่วนโครงการที อยู่ระหว่างการด่าเนินงาน ได้แก่ 
1) บริษัท สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สู งเนิน จ่ากัด จังหวัดนครราชสีมา ซึ งมีวัตถุประสงค์              

เพื อจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที ปริมาณ 10 ตัน/วัน และน่าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิ งแวดล้อม 

2) เทศบาลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภายใต้โครงการจัดการขยะในชุมชน เพื อน่ามาผลิตเป็น
เชื้อเพลิงและสารปรับปรุงดิน  

3) เทศบาลต่าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ภายใต้โครงการจัดการขยะในชุมชน เพื อน่ามาผลิตเป็น
เชื้อเพลิงและสารปรับปรุงดิน  

ทั้งนี้ จากความส่าเร็จของการวิจัย มุ่งสู่งานบริการวิชาการ โดยด่าเนินการเพื อเป็นศูนย์กลาง         
การ เรียนรู้  ต้ นแบบ เทคโน โลยี การจัดการขยะแบบครบวงจร ( Integrated Solid Waste 
Management : ISWM) ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมอย่างต่อเนื อง ทั้งกับชุมชน หน่วยงานที สนใจ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื อขยายขีด
ความสามารถในการวิจัยพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
และพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย-พัฒนา การฝึกอบรมนานาชาติใน
ภูมิภาค (Regional Education Hub) และน่าไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไป 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
- ผลงาน/เทคโนโลยีเป็นที ยอมรับของหน่วยงานภายนอกที ให้ความสนใจ และขอรับค่าปรึกษา 

รวมทั้งการมาเยี ยมชมดูงานเป็นประจ่า เพื อเป็นทางเลือกส่าหรับการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

- ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรมด้าน Clean Technology ในโครงการ
เชิดชูเกียรติ “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” จากส่านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  18.1  สรุปรายละเอียดการด่าเนินงานโครงการ  

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/  เมนหูลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา 

http://technopolis.sut.ac.th/%20%20เมนู
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18.2 : ผลการชี้น่า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที  2   
ภายนอกสถาบัน 

    ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
 

ประเด็นที่ 2  :  ด้านเศรษฐกิจ 
ชื่อโครงการ  :  การผลิตก๊าซชีวภาพส่าหรับครัวเรือน (โมเดล มทส.) 

     (เพื อความยั งยืนด้านพลังงานและสิ งแวดล้อม และผลผลอยได้สู่การเกษตรที ปลอดภัย) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

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

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

เกณฑมาตรฐาน  : 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 

1. มีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนหรือสังคม  

4. มีผลกระทบที เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม   

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

รายละเอียดการด าเนินงาน :   
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เรื อง การผลิตก๊าซชีวภาพส่าหรับ
ครัวเรือน (โมเดล มทส.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดชล วุ้นประเสริฐ อาจารย์จากส่านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ซึ งได้มีศึกษาและท่าวิจัย “ระบบผลิตแก๊สชีวภาพในรูปแบบ Fixed Dome” (โมเดล 
มทส.) ซึ งการออกแบบได้ปรับจากแบบของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระบบใหม่ ซึ งมีข้อดีหลาย
ประการ ได้แก่ เป็นถังหมักที มีขนาดเหมาะสมกับการผลิตแก๊สในครัวเรือน มีระบบป้องกันการล้น                 
ของของเหลวจากถังหมัก มีพ้ืนที ถังหมักลาดเอียง และมีประตูเปิดปิดท่าให้มีความสะดวกในการจัดการ
ของเหลือในถังหมัก  

          งานวิจัยนี้เริ มศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื อศึกษาปริมาณแก๊ส คุณสมบัติ และ

ระยะเวลาการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 3 ชนิดในถังหมักแก๊สชีวภาพแบบ Fixed dome ที ดัดแปลงมา
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และทดลองของเหลือจากถังหมักในการใช้เป็นปุ๋ยในระบบเกษตรอินทรีย์ 

และประเมินต้นทุนและระยะเวลาคุ้มทุนของการสร้างถังหมักแก๊สชีวภาพ การทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 เป็นการทดลองภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยหมักมูลสัตว์ 3 ชนิด 

ได้แก่ หมู ไก่ และวัว ในถังหมักแบบ Fixed dome หลังจากนั้นท่าการทดลองของเหลือจากถังหมัก             

ในการใช้เป็นปุ๋ยเปรียบเทียบกับปุ๋ยหมักในการปลูกผักบุ้งในระบบเกษตรอินทรีย์ ผลการทดลองพบว่าการ

ผลิตแก๊สจากมูลสัตว์ 3 ชนิด มูลหมูสามารถผลิตแก๊สได้นาน และมีปริมาณแก๊สรวมสูงสุด ส่าหรับ                

มูลไก่สามารถผลิตแก๊สในช่วงแรกๆ ได้สูงกว่ามูลหมู แต่ระยะเวลาการผลิตแก๊สและปริมาณแก๊สรวมน้อย

กว่ามูลหมู ส่วนมูลวัวมีระยะเวลาการให้แก๊สเท่ากับมูลไก่แต่มีปริมาณแก๊สน้อยที สุด ส่วนองค์ประกอบของ

แก๊สไม่แตกต่างกันมากนัก และยังพบว่าการใช้ของเหลวจากถังหมักที ได้จากมูลหมูและไก่ ท่าให้ได้   

ผลผลิตของผักบุ้งสูงกว่ากากตะกอนถังหมักและปุ๋ยหมักที มาจากสัตว์ชนิดเดียวกัน แต่ของเหลวจากมูลวัว

ท่าให้ได้ผลผลิตที ต ่ากว่าและไม่แตกต่างจากปุ๋ยหมักและกากตะกอน 

ส่วนที่ 2 ทดสอบการสร้างถังหมักแบบ Fixed dome ในพ้ืนที ของเกษตรกร ซึ งได้ด่าเนินการ

สร้างถังหมัก 3 พ้ืนที  ได้แก่ อ.บัวใหญ่ อ.โนนสูง และอ.ปักธงชัย โดยที  อ.บัวใหญ่ ใช้วิธีการสร้างโดยใช้                

แบบชั วคราว ส่วนที  อ.โนนสูง และอ.ปักธงชัย ใช้การสร้างโดยใช้แบบถาวร และใช้มูลหมูหมักในถังหมัก                  

ทั้ง 3 แห่ง ปรากฏว่าการก่อสร้างโดยใช้แบบถาวรสามารถสร้างได้เร็วกว่า ใช้แรงงานและวัสดุในการ

ก่อสร้างน้อยกว่า จึงท่าให้มีต้นทุนการก่อสร้างต ่ากว่า อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของถังหมักที ได้                      

ไม่แตกต่างกัน และจากการทดสอบการผลิตแก๊สจากมูลหมูทั้ง 3 แห่ง ให้ผลเหมือนกับผลการทดลอง                  

ใน มทส. และเมื อน่าของเหลือจากถังหมักไปทดสอบการปลูกผัก 2 แห่ง ที  อ.ปักธงชัย และอ.บัวใหญ่ 

ให้ผลการทดลองสอดคล้องกับการทดลองภายใน มทส. คือการใช้ของเหลวกับพืชมีแนวโน้มการให้ผลผลิต

ที ดีกว่ากากตะกอนและปุ๋ยหมัก ส่าหรับการประเมินต้นทุน และผลตอบแทน ทั้งจากปริมาณแก๊สและปุ๋ย

ที มาจากของเหลือจากถังหมัก พบว่าจะสามารถคุ้มทุนได้ภายในระยะเวลาประมาณ 24–34 เดือน นอกจากนี้ 

ระหว่างการด่าเนินการทดลองได้มีการฝึกอบรมเกษตรกร ในการใช้แก๊สชีวภาพ และการใช้ของเหลือ            

จากถังหมักแก๊สชีวภาพเป็นปุ๋ย จ่านวน 3 ครั้ง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 256 คน ครั้งที  1) เกษตรกร 

อ.บัวใหญ่ จ่านวน 149 คน 2) เกษตรกร อ.โนนสูง จ่านวน 49 คน และ 3) เกษตรกร อ.ปักธงชัย จ่านวน 

58 คนและมีผู้สนใจน่าไปปฏิบัติ โดยการสร้างถังหมักแก๊สชีวภาพตามแบบของโครงการจ่านวนมากกว่า 20 แห่ง 

โดยมีตัวอย่างอ่าเภอภายในจังหวัดนครราชสีมา ที ได้มีการติดตามและเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของบ่อ

แก๊สชีวภาพ ดังนี้ 
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 จ่านวนบ่อแก๊สชีวภาพ (ต้นแบบและขยายผล) ที ได้มีการติดตามและเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
   สถานที่ รายชื่อผู้ใช ้ ประเภทมูลสัตว์ การน าแก๊สไปใช้ประโยชน์  

อ.โนนสูง นายอุดร  บ้านคอนน้อย                 มูลหมู หุงต้มอาหาร และต้มอาหารหมู 3 ชม./วัน 
อ.ปักธงชัย นายชวน สินสนอง  มูลหมู หุงต้มอาหาร 3 ชม./วัน 
อ.บัวใหญ่ นายอนุวัฒน์ ปริเวสัง  มูลหมู หุงต้มอาหาร และต้มอาหารหมู 3 ชม./วัน 
อ.บัวใหญ่ นายอ่าไพ พงษ์พิมาย  มูลหมู หุงต้มอาหาร  2  ชม./วัน 
อ.บัวใหญ่ นายทวี เสนนอก    มูลหมู หุงต้มอาหาร  2  ชม./วัน 
อ.บัวใหญ่ ร.ร. บ้านหนองหว้าเอน  มูลหมู หุงต้มอาหาร  2  ชม./วัน 
อ.บัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่          มูลหมู หุงต้มอาหาร  2  ชม./วัน 
อ.บัวใหญ่ เรือนจ่าอ่าเภอบัวใหญ่ มูลหมู หุงต้มอาหาร  3 ชม./วัน 
อ.บัวใหญ่ นายเกษม มาตรค่าดี   มูลหมู หุงต้มอาหาร  2 - 3 ชม./วัน 
อ.บัวใหญ่ นายนิกร ลาดบัวผัน   หมูและวัว  หุงต้มอาหาร  2 - 3 ชม./วัน 
อ.บัวใหญ่ นายบุญสาย ศรีสุโข  ไก่และควาย  หุงต้มอาหาร  2 ชม./วัน 
อ.บัวใหญ่ นายไหว เชิดนอก    ไก่และวัว  หุงต้มอาหาร  2 ชม./วัน 
อ.บัวใหญ่ นายอนุพงษ์ โงนมณี มูลหมู หุงต้มอาหาร  1 - 2 ชม./วัน 

 

 บทสรุปส าหรับการวิจัย : จากการหมักมูลหมู ไก่ และวัว ในถังหมักแบบ Fixed dome ที ดัดแปลง   
มาจากสาธารณรัฐประเทศจีน พบว่าการหมักมูลไก่ในระยะแรกจะให้ปริมาณแก๊สต่อวันสูงกว่ามูลสัตว์ชนิด
อื นในขณะที มูลวัวจะให้ปริมาณแก๊สน้อยที สุด ส่วนระยะเวลาการให้แก๊สของมูลสัตว์แต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกัน โดยมูลหมูจะมีระยะเวลาการให้แก๊สนานกว่ามูลไก่ และวัว โดยมีระยะเวลานานถึง 150 วันและ               
มีปริมาณแก๊สมากกว่า ในขณะที มูลไก่และวัวให้แก๊สเพียง 90 วัน นอกจากนี้ เมื อน่าของเหลือจากการหมัก
มาใช้เป็นปุ๋ยส่าหรับปลูกพืชพบว่าของเหลือจากการหมักมูลหมู และไก่ จะมีผลท่าให้ผักเจริญเติบโต                
ได้ดีกว่ามูลวัว ดังนั้น มูลหมูจะเหมาะกับการใช้หมักเพื อผลิตแก๊สมากที สุด เนื องจาก ให้ปริมาณแก๊สสูง           
มีระยะเวลาในการให้แก๊สนานที สุด และ-ของเหลือจากการหมักเป็นปุ๋ยที มีคุณภาพดี 

 
 
 

 ภาพการก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพโดยใช้แบบชั่วคราว 
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นอกจากนี้ การใช้ถังหมักแก๊สแบบ Fixed dome ที ดัดแปลงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน            

ที มีขนาดของถังหมัก 8 ลบ.ม. โดยใช้มูลหมู นับว่าเหมาะสมกับการใช้ส่าหรับผลิตแก๊สชีวภาพเพื อใช้          

ในครัวเรือนขนาดเล็กที มีสมาชิกประมาณ 3–4 คน เนื องจากแต่ละบ่อจะสามารถให้แก๊สได้ประมาณ          

วันละ 1.5 ลบ.ม. ในขณะที การใช้แก๊สเท่ากับ 1.1 ลบ.ม.ต่อวัน การก่อสร้างถังหมักแก๊สโดยใช้แบบชั วคราว         

จะสามารถคืนทุนได้ภายใน 34 เดือน แต่หากใช้แบบถาวรในจะคืนทุนได้ภายใน 24 เดือน ซึ งมี

ระยะเวลาที ไม่นานมาก มีความคุ้มค่ากับการลงทุน 

การประเมินความคุ้มค่าในการสร้างถังหมักแบบ Fixed dome (ตารางที  1) จะเห็นได้ว่า            

ในการสร้างถังหมักแบบ 1 ถังหมัก หากใช้แบบชั วคราวจะใช้ต้นทุน 32,000 บาท ส่วนการสร้างที ใช้

แบบถาวร จะมีต้นทุนประมาณ 22,000 บาท การหมักมูลหมูแต่ละครั้ง (5 เดือน) จะได้ปริมาณแก๊ส

รวม 7.6 ถัง คิดเป็นมูลค่า 2,508 บาท/ครั้ง  นอกจากนี้ จะได้ของเหลวจากการหมักประมาณ 6,000 ลิตร 

และได้กากตะกอนประมาณ 300 กก. ที สามารถน่าไปท่าเป็นปุ๋ยแก่พืชได้ โดยในปัจจุบันปุ๋ยอินทรีย์

ราคาประมาณ 4 บาท/กก. ดังนั้น คิดเป็นมูลค่าของกากตะกอนจะประมาณ 1,200 บาท ส่วนมูลค่าของ

ของเหลว 6,000 ลิตร ประเมินให้มีค่าลิตรละ 0.40 บาท เนื องจากมีปริมาณไนโตรเจนต ่ากว่าในกากตะกอน

ประมาณ 10 เท่าตัว มูลค่ารวมของของเหลวในการหมักต่อครั้งประมาณ 2,400 บาท 

ดังเมื อท่าการหมักมูลสัตว์ในแต่ละครั้งจะได้แก๊สและปุ๋ยมูลค่ารวม 6,108 บาท หักค่าใช้จ่าย

ได้แก่ ค่ามูลสัตว์ประมาณ 500 บาท/ตัน ค่าขนส่งโดยประมาณ 500 บาท ค่าแรงงานขนใส่ถังหมักและ

ขนกากตะกอนออกจากถังประมาณ 500 บาทจะเหลือผลตอบแทนในการหมักเท่ากับ 4,608 บาท/ครั้ง               

(5 เดือน) ดังนั้น หากก่อสร้างโดยใช้แบบชั วคราวลงทุน 32,000 บาท จะสามารถคุ้มทุนได้ ภายใน 34 เดือน 

หรือ 2 ปี 10 เดือน และหากใช้แบบถาวรจะลงทุน 22,000 บาท จะสามารถคุ้มทุนภายใน 24 เดือน 

หรือประมาณ 2 ปี  
 

ภาพการก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพโดยใช้แบบถาวร 
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 การประเมินผลตอบแทนจากการใช้ถังหมักแบบ Fixed dome เพ่ือหมักมูลหมู  

การก่อสร้าง แบบชั่วคราว (อ.บัวใหญ่) แบบถาวร(อ.ปักธงชัย) 

ต้นทุน (บาท) 32,000 22,000 
ปริมาณแก๊สรวม (ลบม.) 249(7.6 ถัง) 247(7.6 ถัง) 
มูลค่าแกส๊ (บาท)1 2,508 2,508 

ปริมาณของเหลว (ลติร) 6,000 6,000 
มูลค่าของเหลว (บาท)2 2,400 2,400 
ปริมาณกากตะกอน (กก.) 307 307 
มูลค่ากากตะกอน (บาท)3 1,200 1,200 
รวมผลตอบแทน (บาท) 6,108 6,108 
ค่ามูลสัตว์/1,000 กก. (บาท)4 1,000 1,000 
ค่าแรงงานในการหมัก (บาท)5  500 500 
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท) 4,608 4,608 

ระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ (เดอืน) 34 24 
1แก๊ส 330บาท/ถัง, 2ของเหลว 0.40 บาท/ลิตร, 3กากตะกอน 4 บาท/กก., 4มลูสัตว์ 500 บาท/ตัน + ค่าขนส่ง 500บาท,  5ค่าแรงงานในการ
ใส่มูลสัตว์ + และขนกากตะกอนออกจากบ่อ  

 

เมื อมีการทดลองและใช้งานบ่อแก๊สชีวภาพส่าหรับครัวเรือน  (โมเดล มทส.) ซึ งมีความเหมาะสม
กับเกษตรกรที มีการเลี้ยงสัตว์และท่าการเกษตรควบคู่กับไป งานคลินิกเทคโนโลยีจึงได้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังเกษตรกรที สนใจ มีเกษตรกรที  อ.ปักธงชัย และอ.บัวใหญ่             
เป็นต้นแบบในพ้ืนที  ส่วนที มหาวิทยาลัยฯ มีต้นแบบอยู่ที  สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และปัจจุบันได้มี
การเผยแพร่และสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพฯ ดังกล่าวไปแล้วกว่า 30 แห่ง ในเขตพ้ืนที จังหวัดนครราชสีมา 
จ่านวน 26 บ่อ  จังหวัดบุรีรัมย์ จ่านวน 2 บ่อ  จังหวัดปราจีนบุรี จ่านวน 1 บ่อ  และจังหวัดล่าปาง จ่านวน 1 บ่อ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   
Plan / การจัดท าแผนการด าเนินงาน :  มีการจัดท่าแผนปฏิบัติงานและเขียนข้อเสนอโครงการ              

เพื อน่าเสนอขอเงินสนับสนุนจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ในปีงบประมาณ 2556 โดยก่าหนดเป้าหมายในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื อง การผลิตก๊าซชีวภาพส่าหรับ
ครัวเรือน (โมเดล มทส.) เพื อสร้างจุดสาธิตเป็นต้นแบบพร้อมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที สนใจ ซึ งได้รับ         
การสนับสนุนงบประมาณจ่านวน 500,000 บาท 

DO / การด าเนินงาน :  มีการด่าเนินงานตามแผนคือ การเผยแพร่ความรู้เรื อง การผลิตก๊าซชีวภาพ
ส่าหรับครัวเรือน (โมเดล มทส.) เพื อความยั งยืนด้านพลังงานและสิ งแวดล้อม และผลพลอยได้สู่การเกษตร  
ที ปลอดภัย  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที  อ.บัวใหญ่ อ.ปักธงชัย อ.โนนสูง อ.สีคิ้ว อ.โนนแดง อ.เมือง ฯลฯ หลังจาก
สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ การก่อสร้าง ข้อดี  ข้อเสีย และผลพลอยได้ที เกิดขึ้น             
มูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงท่าให้มีเกษตรกรที สนใจเข้าร่วมเป็นจุดสาธิต (ต้นแบบ) โดยคัดเลือกจ่านวน 12 ราย  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

Check / การตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน :  หลังจากด่าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และ เริ มกระบวนการผลิตแก๊สแล้ว ได้มีการติดตามโครงการเป็นระยะ เพื อเก็บข้อมูลและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท่างานของบ่อแก๊สชีวภาพตลอดจนการประเมินสรุปผลงานอย่างต่อเนื อง เพื อแก้ไข
ปัญหาและลดข้อจ่ากัดที อาจเกิดขึ้น ส่าหรับเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพส่าหรับครัวเรือน  (โมเดล 
มทส.) ที พัฒนาขึ้น เพื อให้สามารถท่างานได้อย่างต่อเนื องและเต็มประสิทธิภาพ  

Action/ การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน :  มีการน่าผลจากการติดตามและประเมินผล 
ปัญหาและข้อจ่ากัดที เกิดขึ้นจากแต่ละแห่ง มาหารือร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัยเพื อพัฒนางานวิจัย                      
ที เกี ยวข้องเพิ มเติม เพื อมุ่งแก้ไขปัญหาและ ลดข้อจ่ากัดด้านเทคโนโลยี เพื อความยั งยืนด้านการจัดการ
และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนอย่างคุ้มค่า เกิดการลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่ายในครัวเรือน                   
ท่ าให้ ชุมชนได้ประโยชน์ สู งสุดจากเทคโนโลยีที ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้ถ่ายทอด                  
องค์ความรู้ให้และเป็นตัวแทน/ต้นแบบของเกษตรกรเพื อถ่ายทอดองค์ความรู้ในให้แก่เกษตรกรคนอื นๆ ต่อไป 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

        โครงการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีการด่าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไป
ตามเป้าหมายที วางไว้ ร้อยละ 100 

    ผลผลิต/ผลลัพธข์องโครงการ เป้าหมาย ผล บรรลุเป้าหมาย
(%) 

1. จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี(คน)  300 คน 305 คน 100% 
2. จานวนระบบ/บ่อหมักก๊าซชีวภาพที ทาในพ้ืนที สาธิต (บ่อ)  12 บ่อ 12 บ่อ 100% 

 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนหรือสังคม 

          ผลการด่าเนินงานที ผ่านมา ได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ เรื อง การผลิตแก๊สชีวภาพส่าหรับ
ครัวเรือน (โมเดล มทส.) ให้เกิดความยั งยืน ซึ งได้ท่าการศึกษาผลพลอยได้จากระบบการผลิตแก๊ส
ชีวภาพ เช่น พลังงานทดแทนที ได้ และการจัดการของเสียแบบยั งยืน คือ  การลดมลภาวะทาง
สิ งแวดล้อมจากกลิ นของมูลสัตว์ เมื อกระบวนการหมักเสร็จสมบูรณ์ผลพลอยได้ คือ ปุ๋ยน้่า กากตะกอน
ที ได้สามารถเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที ใช้ในการเกษตรได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ท่าให้ผู้วิจัยสามารถ
เชื อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
เพื อมุ่งสร้างผลงานทางวิชาการและสร้างสรรคเ์ทคโนโลยีที เหมาะสมกับบริบทของชุมชน   

การบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการบริการวิชาการ ท่าให้เกิดการน่างานวิจัยไปทดลองในพ้ืนที 
เกษตรกร/พื้นที จริง  ซึ งเกษตรกร/เครือข่ายภาคชุมชนได้เข้ามาร่วมในการวิจัย/เก็บข้อมูลต่างๆ ท่าให้
เกิดการสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชน/เกษตรกร ที เป็นต้นแบบ และได้ขยายผลโดยการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรรายอื นๆ ต่อไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเทคโนลีการจัดการของเสีย (โมเดล มทส.) 

การพัฒนาแหล่งต้นแบบ (จุดสาธิต จ านวน 12 แห่ง) ปีงบประมาณ 2556 
สถานที่ รายชื่อผู้ใช ้     ประเภทมูลสัตว์        การน าแก๊สไปใช้ประโยชน์  
อ.โนนสูง นายอุดร บ้านคอนน้อย          มูลหมู หุงต้มอาหาร และต้มอาหารหมู 3 ชม./วัน 
อ.บัวใหญ่ นายอนุวัฒน์ ปริเวสัง        มูลหมู หุงต้มอาหาร และต้มอาหารหมู 3 ชม./วัน 
อ.บัวใหญ่ นายอ่าไพ พงษ์พิมาย        มูลหมู หุงต้มอาหาร 2 ชม./วัน 
อ.บัวใหญ่ ร.ร. บ้านหนองหว้าเอน        มูลหมู หุงต้มอาหาร 2 ชม./วัน 
อ.พิมาย  นางชม  โรนพิมาย       มูลหมู หุงต้มอาหาร 2 ชม./วัน 
อ.ชุมพวง โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา       มูลหมู หุงต้มอาหารกลางวันนักเรียน 2 ชม./วัน 
อ.โนนแดง นายณรงค์  สรรเสริญ       มูลหมู หุงต้มอาหาร และต้มอาหารหมู 3 ชม./วัน 
อ.สีค้ิว ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(คลองไผ่)        มูลวัวและหมู อยู่ระหว่างการติดตามผล 
อ.สีค้ิว นายวรพจน์  สัจจาวัฒนา       มูลหมู อยู่ระหว่างการติดตามผล 
อ.เมือง โรงเรียนอ่างห้วยยาง       มูลวัวและหมู อยู่ระหว่างการติดตามผล 
อ.คง จ่านวน 1 บ่อ       มูลวัวและหมู อยู่ระหว่างการติดตามผล 
อ.คง จ่านวน 1 บ่อ       มูลหมู อยู่ระหว่างการติดตามผล 

 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
ที ผ่านมาผลสัมฤทธิ์สูงสุดของโครงการ คือ สามารถน่าเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพส่าหรับ

ครัวเรือน (โมเดล มทส.) นี้ ไปส่งเสริมและสาธิตในระดับชุมชนหรือสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ งจะ
เห็นได้จากการขยายผลของโครงการอันเกิดจากหน่วยงานอื นๆ ที เล็งเห็นประโยชน์  และได้ท่าการต่อ
ยอดเพิ มเติม และปัจจุบันได้มีการเผยแพร่และสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพฯ ดังกล่าวไปแล้วกว่า 30 
แห่งในเขตพ้ืนที จังหวัดนครราชสีมาจ่านวน 26 บ่อ จังหวัดบุรีรัมย์ จ่านวน 2 บ่อจังหวัดปราจีนบุรี 
จ่านวน 1 บ่อ และจังหวัดล่าปาง จ่านวน 1 บ่อ 

ซึ งมีผลกระทบที เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม ได้อย่างชัดเจน คือ 
1. การลดมลพิษด้านสิ งแวดล้อม คือ การแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรที เลี้ยงสุกรและเกิดปัญหาเรื อง

กลิ นรบกวนเพื อนบ้าน 
2. การลดค่าใช้จ่ายจากพลังงานทดแทน คือ ลดการใช้แก๊สหุงต้นในครัวเรือนได้ 
3. การลดค่าใช้จ่ายในการท่าการเกษตร คือ ได้ปุ๋ยน้่าและกากตะกอน ซึ งสามารถใช้ทดแทน

ปุ๋ยเคมีได้ ท่าให้ลดต้นทุนทางการเกษตร ได้ผลผลิตทางการเกษตรที มีความปลอดภัย 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการยอมรับเทคโนโลยี การผลิตก๊าซชีวภาพส่าหรับครัวเรือน 

(โมเดล มทส.) ที ได้เสนอต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ่าปีงบประมาณ 2556 และ            
ให้การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว จ่านวน 500,000 บาท 

หมายเหตุ :  หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที ดี  เช่น 
โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น (นิยามศัพท์ของ สมศ.) 
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  18.2-1  ข้อเสนอโครงการ ประจ่าปีงบประมาณ 2556 
เอกสารประกอบที  18.2-2   คู่มือการด่าเนินการก่อสร้าง 

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/หน่วยงานภายใน : อุทยานวิทยาศาสตร์และ 
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เทคโนธานี  http://technopolis.sut.ac.th/เมนหูลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/หน่วยงานภายใน
http://technopolis.sut.ac.th/เมนู


 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556                                                             57 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจดัการ 

ตัวบงชี้ที่ 7.1   : ภาวะผู้น่าของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและ 
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน   

    ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

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

1 ข้อ 
ด่าเนินการ 

 2  หรือ 3  ข้อ 
ด่าเนินการ 

 4 หรือ 5 ข้อ 
ด่าเนินการ  

6  ข้อ 
ด่าเนินการ 

 7 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. คณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบันปฏิบัติหน้าที ตามระเบียบ หรือข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยที ก่าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที 
มหาวิทยาลัยก่าหนดล่วงหน้า 

 
 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก่าหนดทิศทางการด่าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน่าข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา หน่วยงาน 

 
 

3. ผู้บริหารมีการก่ากับ ติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานตามที มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื อสารแผนและผลการด่าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 
 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ          
ให้อ่านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 
 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื อให้สามารถท่างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

 
 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค่านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

7. คณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน 
และผู้บริหารน่าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

หมายเหตุ :  หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที  6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที ระบุไว้ ซึ งสอดคล้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สมศ. 
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รายละเอียดการด าเนินงาน :   
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดล่วงหน้า  : 
1.1 การด่าเนินงานของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ด่าเนินการ โดยผ่านการประชุมเป็นหลักส่าคัญ          

ในรอบปีการศึกษา 2556 ( พฤษภาคม 2556 – เมษายน  2557)  มีการประชุม 4 ครั้ง  
ครั้งที  3/2556 เมื อวันที  17 มิถุนายน 2556 
ครั้งที  4/2556 เมื อวันที  14 สิงหาคม 2556 
ครั้งที  5/2556 เมื อวันที  15 พฤศจิกายน 2556 
ครั้งที  1/2557 เมื อวันที  12 กุมภาพันธ์ 2557 

 (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี) 
              คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีได้ปฏิบัติตามอ่านาจหน้าที ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ที พึงกระท่าของคณะกรรมการครบถ้วน และระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 และ 2552 (เอกสารอ้างอิง 
: พระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 , ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าเทคโนธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 , ระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 และ 2552 และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี) 

1.2 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีได้รับทราบค่าชี้แจงและท่าความเข้าใจเกี ยวกับข้อบังคับต่างๆ    
ของมหาวิทยาลัยจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ท่านอธิการบดีเป็นประธาน
คณะกรรมการ ได้เป็นผู้แนะน่าเกี ยวกับการปฏิบัติหน้าที ให้กับคณะกรรมการและสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 

1.3 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี ยวกับการด่าเนินงานตามแผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม  การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื อง โดยเฉพาะเรื อง
เชิงนโยบายของหน่วยงาน เช่น การประชาสัมพันธ์เกี ยวกับสถาบันวิจัยมันส่าปะหลังของ มทส.              
เป็นภาษาอังกฤษเพื อประชาสัมพันธ์ให้ภายนอกได้รับทราบใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ 
Science Park การบริการที ปรึกษาของ iTAP การอบรมให้ความรู้ด้านมันส่าปะหลัง และ                
การแลกเปลี ยนบุคคลากรระหว่างสถาบันการศึกษา เพื อให้มีการแลกเปลี ยนองค์ความรู้                   
ด้านมันส่าปะหลัง (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เทคโนธานี ครั้งที่ 
3/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556) 

1.4 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีผ่านการประเมินตนเองโดยอาศัยกลไกของสภามหาวิทยาลัย ซึ งได้
มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานศึกษาระบบและกลไกการประเมิน
สภามหาวิทยาลัย และได้มีมติอนุมัติใช้ระบบประเมิน 2 ระบบ คือ 1. การประเมินตนเอง และ                   
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2. การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก  

(1) การประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน                 
ที มหาวิทยาลัยจัดท่าขึ้นเพื อใช้ร่วมกัน ซึ งเทคโนธานีได้สรุปผลการประเมินตนเองของ      
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ประจ่าปีการศึกษา 2556 (เอกสารประกอบที่ 7.1.1) 

(2) การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ใช้ช่องทางจากการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ตามแนวทางการประเมินมหาวิทยาลัย 2 ครั้งต่อปี 
(เอกสารอ้างอิง : รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 )   

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ           
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน : 
2.1 เทคโนธานีได้รายงานผลการด่าเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานของ

หน่วยงาน ผ่านกลไกของมหาวิทยาลัย คือ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
นอกจากนี้   ได้รายงานผลผ่านคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เป็นประจ่าทุกไตรมาส                     
โดยหน่วยงานได้จัดท่าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ พัฒนา
มหาวิทยาลัย และถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ 2556  โดยหน่วยงานได้น่า
แผนไปสู่การปฏิบัติและมีผลการด่าเนินงาน เช่น  

ก) ด้านการพัฒนาองค์กร และปรับปรุงการบริหารจัดการ  : เพื อจัดภารกิจหรือภาระงานที มี
ลักษณะเชื อมโยงเกี ยวข้องกันให้เป็นหมวดหมู่ มีการท่างานแบบบูรณางานร่วมกัน ประสาน              
ความร่วมมือระหว่างกัน ลดขั้นตอนการสั งการ และมีการกระจายอ่านาจเพื อความคล่องตัวในการ
บริหารงาน และเพื อเป็นกลไกรองรับการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และรักษาการบริหารงาน
แบบรวมบริการประสานภารกิจ  จึงได้มีการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556  
โดยมีการแบ่งส่วนงานเป็น 4 ส่านักงาน ได้แก่ ส่านักงานผู้อ่านวยการเทคโนธานี ส่านักงาน
อุทยานการเรียนรู้สิรินธร ส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และส่านักงานบริการ
วิชาการและโครงการพิเศษ ได้จัดวางบุคลากรแต่ละต่าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที                 
ความรับผิดชอบและตามความถนัดแต่ละบุคคล มีการบริหารงานที มุ่งเน้น Put the right man 
on the right job (เอกสารอ้างอิง : การปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ.2556 และ
โครงสร้างบริหารงาน เทคโนธานี ปี พ.ศ.2556  (ปรับปรุงครั้งที่ 1) และเอกสารประกอบที่ 7.1.2) 

ข) การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม : หน่วยงานได้จัดพ้ืนที ส่านักงานโดยรวมหน่วยงาน
ที อยู่ในความรับผิดชอบแต่ละส่านักงานอยู่ด้วยกัน เพื อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแล เพื อสนับสนุน
การใช้ทรัพยากรที มีอยู่อย่างจ่ากัดให้เกิดความคุ้มค่าภายใต้นโยบาย  ECO Technopolis                           
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การน่าสื ออิเลคทรอนิกส์มาช่วยสื อสารเพื อลดจ่านวนกระดาษใช้ใน
ส่านักงาน และรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า นอกจากนี้ยังได้ด่าเนินการตามนโยบายการด่าเนิน



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556                                                             60 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลั ย โดยมี การแต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการด่ าเนิ นกิจกรรม 5ส                       
ของหน่วยงาน และได้มีการจัดท่าคู่มือและมาตรฐาน 5ส เทคโนธานี เพื อใช้เป็นแนวทางในการด่าเนิน
กิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง : คู่มือ และมาตรฐาน 5ส เทคโนธานี ประจ าปี 2555) 

2.2  หน่วยงานได้มีการน่าข้อมูลสารสนเทศ เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน          
โดยอาศัยกลไกมหาวิทยาลัยที มีการออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (data warehouse) ผ่านระบบ                    
MIS มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลในรูปแบบ 9 ระบบสารสนเทศ ซึ งได้จัดหมวดหมู่ภายในให้พร้อม
ส่าหรับครอบคลุมข้อมูลจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันได้ใช้ระบบสารสนเทศ
รวมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานระบบ SAR 
Online ระบบแจ้งขอใช้บริการส่วนอาคาร Online ระบบขอใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Online 
ระบบจองห้องประชุม Online เป็นต้น และอยู่ระหว่างการรอปรับปรุงและทดลองใช้ระบบเพื อใช้
รวมกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบสารสนเทศการคลัง  ระบบสารสนเทศบุคลากร
และสารสนเทศวิสาหกิจ  

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน : ผู้บริหารหน่วยงาน
ได้มีการก่ากับติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานตามที มอบหมายเป็นรายไตรมาสตามภารกิจหลัก        
ที ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ติดตามการด่าเนินงานตามมติ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต
ของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกไตรมาสและมีการประเมินผล
งานโดยรวมเป็นประจ่าทุก 6 เดือน รวมทั้งสามารถสื อสารแผนและผลการด่าเนินงานของหน่วยงาน
ไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านกลไกการประชุมหัวหน้าส่านักงาน การประชุมพนักงานเทคโนธานีหรือ
เผยแพร่ผ่านสื อต่างๆ เช่น mail เทคโนธานี  เว็บไซต์เทคโนธานี newslletter และรายงานประจ่าปี                
ของเทคโนธานี (เอกสารอ้างอิง : รายงานประจ าปีเทคโนธานี 2556 หน้า 2-4 และ หน้า 35-87) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม : ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนัก            
ถึงความส่าคัญในเรื องต่างๆ เพื อส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด่าเนินงานของหน่วยงาน
มากยิ งขึ้น เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี ยงและ               
การควบคุมภายใน การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดท่าแผนปฏิบัติการ
ประจ่าปี  การบริหารงบประมาณ  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและรับผิดชอบ                
ต่อสังคม นอกจากนี้ ผู้บริหารได้มอบอ่านาจการตัดสินใจแก่หัวหน้าส่านักงาน หัวหน้าหน่วยตามความ
เหมาะสม เช่น การมอบอ่านาจการลางานของพนักงาน การพัฒนาบุคลากร ในส่านักงานตามความ
เหมาะสมและอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ เป็นต้น  
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5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์   
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ :  หน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในภารกิจหลักและ
ภารกิจรองเพื อสนับสนุนตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้บริหารเน้นกระบวนการท่างานที มี
คุณภาพโดยจัดให้มีการประกันคุณภาพ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และเน้นให้บุคลากร
ในหน่วยงานมีคุณภาพ มีความสามารถและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื องโดยหน่วยงานสนับสนุน
งบประมาณส่าหรับการพัฒนาและเพิ มพูนทักษะให้กับบุคลากรเป็นประจ่าทุกปีและบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น  ซึ งจัดได้ว่าเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชา        
กับผู้ใต้บังคับบัญชา การแลกเปลี ยนเรียนรู้  และการสร้างสัมพันธภาพที ดีระหว่างเพื อนร่วมงาน 
ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองตามความต้องการโดยการ
เข้ารับการฝึกอบรมตามที พนักงานสนใจ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้            
ส่วนเสีย : คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสามารถ
ผลักดันให้หน่วยงานสามารถแข่งขันกับภายนอกได้ เช่น การมีบทบาท ริเริ ม ส่งเสริมสนับสนุน 
ก่าหนดนโยบายและก่อให้เกิดการเปลี ยนแปลงที น่าไปสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนาหน่วยงาน                
มีการติดตามผลการด่าเนินงานตามภารกิจ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามหลักเกณฑ์                        
ทางมหาวิทยาลัย การน่านโยบาย ระเบียบของมหาวิทยาลัยมาใช้บริหารงานอย่างเหมาะสม           
ผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะท่างานชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะท่างานการบริหารความเสี ยง คณะท่างาน
การจัดการความรู้ คณะท่างานด่าเนินกิจกรรม 5ส คณะท่างานการจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
คณะท่างานติดตามใช้จ่ายเงินงบประมาณและเร่งรัดผลด่าเนินงาน เป็นต้น  
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมีบทบาทส่าคัญในการริเริ ม 
ชี้แนะ สนับสนุนก่าหนดนโยบาย และก่อให้เกิดการเปลี ยนแปลงน่าไปสู่ความก้าวหน้า กล่าวคือ 
นโยบายจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจที ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย ส่งผลให้เกิดสัมพันธ์ที ดีระหว่างหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ชุมชน และสังคม 
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีให้ความส่าคัญกับนโยบาย      
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพื อประหยัดการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
กล่าวคือ การปรับปรุงรูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีแบบ e-meeting 
หลักการตอบสนอง (responsiveness) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีความโปร่งใส นอกจากนี้ ยังให้
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความเชื อมโยงความเชี ยวชาญและร่วมใช้ทรัพยากร เพื อลดช่องว่าง
ความเหลื อมล้่าในสังคม 
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หลักภาระรับผิดชอบ  (accountability) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีธ่ารงไว้ซึ งความรับผิดชอบ
สูงสุดและอ่านาจหน้าที ในการพิจารณาภารกิจของหน่วยงานด้วยการให้ค่าปรึกษาแนะน่าแก่ผู้บริหาร
เทคโนธานี  มีความรับผิดชอบต่อการก่าหนดเชิงกลยุทธ์ในทิศทางการด่าเนินงานของหน่วยงาน              
โดยค่านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเชื อมโยงความเชี ยวชาญและคิดท่าประโยชน์                
จากความเชี ยวชาญร่วมกัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานให้สามารถสื อสารและเกิดผลประโยชน์
ต่อสั งคม ในการน่าพาสั งคมและประเทศชาติ ไปสู่การพัฒนาที ยั งยืน  อีกทั้ งนโยบายจาก   
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานียังส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที ดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน และสังคม
มีการสนับสนุนและติดตามให้เกิดภารกิจที เป็นรูปธรรม  มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและสังคม
เพื อน่ามาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน 
หลักความโปร่งใส (transparency)  คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมอบหมายให้หน่วยงานมีการ
เปิดเผยและบริการข้อมูลข่าวสาร  โดยมีช่องทางข้อมูลสารสนเทศสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น               
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นในหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์เทคโนธานี นอกจากนี้   
ได้สนับสนุนให้ข้อมูลต่อระบบการตรวจสอบที เป็นอิสระของมหาวิทยาลัย ทั้ งการตรวจสอบ          
จากผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการตรวจสอบโดยระบบ  
ของสภามหาวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานและหน่วยงาน
ภายนอก 

หลักการมีส่วนร่วม (participation) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้หลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารโดยการประชุมเป็นหลัก  เพื อให้คณะกรรมการและผู้บริหารเทคโนธานีได้มีโอกาสแลกเปลี ยน
ความคิดเห็น และเสนอแนะเกี ยวกับการด่าเนินงานให้เกิดผลดียิ งขึ้น เพื อร่วมกันพิจารณาแนวทางการ
ด่าเนินงานในปีถัดไป 
หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมีกระบวนการชัดเจน
ในการกระจายอ่านาจการตัดสินใจให้ผู้บริหารเทคโนธานี เช่ น การบริหารงบประมาณรายจ่าย   
ประเภทงบด่าเนินการที มีการโอนหมวดรายจ่าย หรือเปลี ยนแปลงรายการของงบด่าเนินการโดยไม่เพิ ม
วงเงินงบประมาณที ได้รับจัดสรร  ให้ผู้บริหารเทคโนธานีเป็นผู้อนุมัติและน่าเสนออธิการบดีเพื อทราบ             
หรือการมอบอ่านาจการลา การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานให้กับหัวหน้า
ส่านักงานมีอ่านาจในการตัดสินใจ เป็นต้น 
หลักนิติธรรม (rule of law) มหาวิทยาลัยจัดให้มีกฎระเบียบข้อบังคับประกาศในการบริหารและ  
การปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรซึ งหน่วยงานได้อ้างอิงหลักปฏิบัติดังกล่าวในการสื อสารกับ
บุคลากร ผู้มีส่วนเกี ยวข้องได้รับรู้ผ่านช่องทางการสื อสารต่างๆ เช่น หนังสือเวียน การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์                                
หลักความเสมอภาค (equity) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานียึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารจัดการ โดยผู้บริหารเทคโนธานีปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื อด่ารงให้หน่วยงานมีความเป็นเลิศในภารกิจที ได้รับมอบหมาย 
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หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (consensus oriented) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้มติที ประชุม ในการ                   
พิจารณาเรื องที ส่าคัญเพื อหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปีและงบประมาณ
รายจ่ายของเทคโนธานี การจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเทคโนธานี  เป็นต้น 

7. คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม : คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี             
มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารเทคโนธานี และผลการด่าเนินงานของเทคโนธานี               
ได้ให้ข้อเสนอแนะที เป็นประโยชน์ ซึ งผู้บริหารได้น่าไปปรับปรุงการบริหาร  นอกจากนี้ ยังอาศัยกลไก
ของมหาวิทยาลัย ที มีการจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานปีละ 2 ครั้ง โดยมี
หลักเกณฑ์ที ชัดเจนอย่างต่อเนื อง  

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย() 

มีการด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ  

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
- เอกสารประกอบที  7.1.1 สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี 

ประจ่าปีการศึกษา 2556 

- เอกสารประกอบที  7.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื อง การแบ่งส่วนงาน
ภายใน (ฉบับที  15) พ.ศ. 2557 

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี 
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533  
- ข้อก่าหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 
- ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการประจ่าเทคโนธานี (ฉบับที  2) พ.ศ. 2545 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 2552 และ 2554 
- ค่าสั งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี  
- ค่าสั งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื อง เปลี ยนแปลงรองประธานในคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที  5) พ.ศ. 2539 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที  7) พ.ศ. 2541 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื อง การแบ่งส่วนงานภายใน (ประกาศ ณ วันที  30 

พฤษภาคม พ.ศ. 2543) 
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ่าศูนย์/ สถาบัน 
- รายงานประจ่าปีเทคโนธานี 2556 (หน้า 2-4 และ หน้า 35-87) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี  
- คู่มือ มาตรฐาน 5ส เทคโนธานี ประจ่าปี 2555 
- รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 
 เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนหูลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา 

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


 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556                                                             64 

ตัวบงชี้ที่ 7.2          :         การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้ 
    ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

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

1 ข้อ 
ด่าเนินการ 

2  ข้อ 
ด่าเนินการ 

3 ข้อ 
ด่าเนินการ 

4  ข้อ 
ด่าเนินการ 

5 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการก่าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที สอดคล้อง

กับแผน  กลยุทธ์ของหน่วยงาน ครอบคลุมพันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสม 

 
 

2. ก่าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริการ
วิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสม         
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที ก่าหนดในข้อ 1 

 
 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพื อค้นหาแนวปฏิบัติที ดีตามประเด็นความรู้ที ก่าหนดใน
ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที ก่าหนด 

 
 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที ก่าหนดในข้อ  1 ทั้งที มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื นๆ ที เป็นแนวปฏิบัติที ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

 
 

5. มีการน่าความรู้ที ได้จากการจัดการความรู้ ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ            
ปีการศึกษาที ผ่านมาที เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที เป็นแนวปฏิบัติที ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556                                                             65 

รายละเอียดการด าเนินงาน :    
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ครอบคลุมพันธกิจด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม : ได้มีการก่าหนดหัวข้อ/เป้าหมายการจัดการความรู้ไว้ คือ “องค์ความรู้ที 
ส่งเสริมให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” เพื อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดรับตามภารกิจหลักด้านบริการวิชาการ และปรับแปลง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีแผนการจัดกิจกรรม (เอกสารประกอบที่ 7.2.1) 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริการวิชาการ และการ           
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด 
ในข้อ 1 : ก่าหนดให้พนักงานเทคโนธานี เป็นกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที ก่าหนดไว้ในข้อ 1   

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด : โดยได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานเพื อส่งเสริม
สนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดรับตามภารกิจหลักด้านบริการ
วิชาการ และปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี จ่านวน 4 ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที  1 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี ยนเรียนรู้ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมกลับเข้าสู่ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO เมื อวันที  8-9 พฤศจิกายน 2555   โดยผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)  

ครั้งที  2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี ยนเรียนรู้ หัวข้อ ระเบียบงานสารบรรณ การร่างหนังสือ 
           ราชการ เมื อวันที  24 เมษายน 2556 โดยหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ   
ครั้งที  3 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี ยนเรียนรู้ หัวข้อ เตรียมความพร้อมพนักงานเทคโนธานี 

เพื อมุ่งสู่อาเซียน เมื อวันที  18 กันยายน 2556 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
คณบดีส่านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ผู้อ่านวยการเทคโนธาน รองผู้อ่านวยการเทคโนธานี        

ครั้งที  4 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี ยนเรียนรู้ จ่านวน 2 หัวข้อ ได้แก่  หัวข้อ “การพัฒนา
นวัตกรรมเพื อน่าองค์ความรู้สู่อาเซียน” และหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สู่
วัฒนธรรมคุณภาพ Engagement & Social Enterprise” 

           โดยครั้งที่ 1- 3  มีรายละเอียดและภาพกิจกรรมตามเอกสารอ้างอิง (เอกสารอ้างอิง : 
รายงานประจ าปีเทคโนธานี 2556 หน้าที่ 23-26)  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) : โดยได้มีการรวบรวมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภายในหน่วยงาน และ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
บรรจุเข้าในเว็บไซต์ การจัดการความรู้ หน่วยบริหารระบบคุณภาพ ส่านักงานผู้อ่านวยการเทคโนธานี 
และส่งขึ้น WEB มหาวิทยาลัยด้วย  โดยที ผ่านมาเทคโนธานีได้มีการถอดบทเรียนองค์ความรู้ที ได้จาก
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น        
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง : จากการสรุปการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2555 ได้ท่าการส่งมอบให้ทุกส่านักงานเพื อให้พนักงานได้ศึกษา
และน่าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที ดียิ งขึ้น (เอกสารอ้างอิง : สรุปการจัดกิจกรรม : การจัดการ
ความรู้ เทคโนธานี ประจ าปี 2555) ส่วนสรุปการจัดกิจกรรม การจัดการความรู้เทคโนธานี ประจ่าปี 
2556 อยู่ระหว่างการด่าเนินการ จึงมีผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้า 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด่าเนินการ 4 ข้อ 4 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  7.2.1 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี 
- รายงานประจ่าปีเทคโนธานี 2556 (หน้า 23-26) 
- สรุปการจัดกิจกรรม : การจัดการความรู้ เทคโนธานี ประจ่าปี 2555 

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 

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

 

http://technopolis.sut.ac.th/เมนู
http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 7.3  :  ระบบสารสนเทศเพื อการบริหารและการตัดสินใจ 

    ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

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

1 ข้อ 
ด่าเนินการ 

2  ข้อ 
ด่าเนินการ 

3 ข้อ 
ด่าเนินการ 

4  ข้อ 
ด่าเนินการ 

5 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ   

2. มีระบบสารสนเทศเพื อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดย 
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการบริการวิชาการ  การบริหารจัดการ และการเงิน 
และสามารถน่าไปใช้ในการด่าเนินงานประกันคุณภาพ 

 
 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  

4. มีการน่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

 
 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที 
เกี ยวข้องตามที ก่าหนด 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :   
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ : โดยมีแผนด่าเนินงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ปีงบประมาณ 2557 แบ่งลักษณะงานตามกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1. งานพัฒนาเว็บไซต์  และ               
2. งานประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
  งานพัฒนาเว็บไซต์ : (1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกิจกรรม (ด่าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
2554) (2) ฐานข้อมูลงานบุคคล (ด่าเนินการแล้วโดยใช้ MIS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)                   
(3) ฐานข้อมูลการเงินงบประมาณเงินวิสาหกิจของเทคโนธานี (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลตามโครงสร้าง
ใหม่) และ (4) ฐานข้อมูลการเงินงบประมาณเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ระบบดังกล่าว                    
ถูกพัฒนาขึ้นโดย MIS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการเชื อมโยงกับฐานข้อมูลสารสนเทศ              
เพื อการตัดสินใจ MIS ของส่วนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที มีหน่วยงานอื นๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกี ยวข้อง เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่านักวิชาต่างๆ 
ส่วนแผนงาน ส่วนการเจ้าหน้าที  ส่วนการเงินและบัญชี และส่วนส่งเสริมวิชาการ (ข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา SAR-online) นอกจากนี้ ยังได้ก่าหนดรอบระยะเวลาด่าเนินการ เพื อให้แล้วเสร็จเป็นไปตาม
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

แผนด่าเนินงานระบบสารสนเทศเทคโนธานี  ประจ่าปีงบประมาณ 2557 (เอกสารประกอบที ่7.3.1) 
 ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ ได้มีการด่าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และมีการเพิ มช่อง                
การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การเชื อมโยงกับสื อ social network ในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ของสื อประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยอย่างน้อย                
ต้องครอบคลุมการจัดการบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ : ได้มีการใช้ระบบรายงานผลการด่าเนินงานของหน่วยงานที ถูกพัฒนาขึ้นโดย 
MIS ของส่วนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้พัฒนาระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การจอง
ห้องประชุมทาง online การจัดท่าหลักสูตร e-training นอกจากนี้ยังได้ใช้ระบบ MIS ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ ระบบการประชุมสองทางด้วย e-meeting และระบบการลงทะเบียนรับ - ส่ง
เอกสารออนไลน์ด้วย Boffice (เอกสารประกอบที่ 7.3.2) 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ : ได้รับการสอบถามประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ใช้บริการบุคลากรภายในที เป็นผู้ใช้งานโดยตรง จากการใช้งานตามกิจกรรม 2 ส่วนหลัก คือ                   
1.งานพัฒนาเว็บไซต์ และ 2. งานประชาสัมพันธ์ ซึ งได้ก่าหนดไว้ 3 ด้าน กล่าว คือ 1.ด้านเจ้าหน้าที                   
2.ด้านกระบวนการให้บริการ และ 3.ด้านการใช้งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ในภาพรวมได้รับ
คะแนนประเมินอยู่ในระดับดี (3.45) ซึ งอยู่ในเกณฑ์ที น่าพอใจ (เอกสารประกอบที่ 7.3.3) 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  :                    
มีการน่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยได้น่าผล
จากข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในหรือผู้ใช้งานมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื อพัฒนาระบบ
สารสนเทศขององค์กรให้ดีขึ้นตามล่าดับอย่างต่อเนื อง (เอกสารประกอบที่ 7.3.4) 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
: มีการเชื อมโยงข้อมูลองค์กรผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย คือ http://technopolis.sut.ac.th/                  
และมีการส่งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ออกสู่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื อง (เอกสารประกอบที่ 7.3.5) 

การประเมินตนเอง  : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
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รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  7.3.1   แผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ 2556 
เอกสารประกอบที  7.3.2 ระบบการจัดการผลด่าเนินงาน (การเชื่อมโยงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ) 
เอกสารประกอบที  7.3.3 แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
เอกสารประกอบที  7.3.4 แบบสรุปการปรับปรุงแก้ไขงานสารสนเทศ 
เอกสารประกอบที  7.3.5   ระบบสารสนเทศเพื อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/
http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 7.4           :  ระบบบริหารความเสี ยง 
    ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

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

1 ข้อ 
ด่าเนินการ 

2  ข้อ 
ด่าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
ด่าเนินการ 

5  ข้อ 
ด่าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี () หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการแต่งตั้งคณะท่างานบริหารความเสี ยงโดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายใน

หน่วยงานร่วมเป็นคณะท่างาน 
 
 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี ยง และปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงตาม
บริบทของหน่วยงาน 

 
 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี ยงและจัดล่าดับความเสี ยงที 
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   

 
 

4. มีการจัดท่าแผนบริหารความเสี ยงที มีระดับความเสี ยงสูงและด่าเนินการตามแผน    
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด่าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารความเสี ยงของมหาวิทยาลัย เพื อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 

6. มีการน่าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี ยง
ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี ยงในรอบปีถัดไป 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :   

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็น

คณะท างาน : โดยมีผู้อ่านวยการเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยพนักงานเทคโนธานีที ท่าหน้าที 
ระดับหัวหน้างานร่วมเป็นคณะท่างาน ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ที  153/2557 
นอกจากนี้ยังมีการจัดท่าโครงสร้าง/ขั้นตอนและปฏิทินการด่าเนินงานการบริหารความเสี ยงเทคโนธานี
ด้วย (เอกสารประกอบที่ 7.4.1-1 และ 7.4.1-2) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน : 
1.1 การจัดท่าแผนปรับปรุงควบคุมภายในและบริหารความเสี ยงระดับหน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณ 

2557 ผ่านมติที ประชุมคณะท่างานระบบบริหารความเสี ยงเทคโนธานี ครั้งที  2/2557 เมื อวันที    
24 มีนาคม 2557 (เอกสารประกอบที่ 7.4.2-1) 

1.2 ก่าหนดปัจจัยเสี ยง  สาเหตุของความเสี ยง  และกิจกรรมควบคุมในแต่ละด้านมีทั้งหมด 8 ด้าน  
ประกอบด้วย 1.ด้านกลยุทธ์ 2.ด้านการเงินและทรัพย์สิน 3.ด้านปฏิบัติงาน 4.ด้านชื อเสียง                  
5. ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 6.ด้านบุคลากร 7.ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
การสื อสาร และ 8.ด้านกฎระเบียบ (เอกสารประกอบที่ 7.4.2-2) ทั้งนี้ ได้ใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของเทคโนธานี (เอกสารอ้างอิง : คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์  
ในข้อ 2 : โดยคณะท่างานบริหารความเสี ยงได้ประชุมหารือเพื อประเมินโอกาสและผลกระทบ                 
ของความเสี ยงและจัดล่าดับความเสี ยงที ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 (เอกสารประกอบที่ 7.4.3)   

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน : จากแผนปรับปรุง
ควบคุมภายในและบริหารความเสี ยง ประจ่าปีงบประมาณ 2556 ปัจจัยเสี ยงทั้ง 8 ด้าน พบว่า มี 2 ด้าน              
ที มีผลการประเมินความเสี ยงตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป (ตามเกณฑ์การประเมินความเสี ยงที มีระดับสูง  
อยู่ในช่วงคะแนน 8 – 12 คะแนน High Risk) ได้แก่ ด้านการเงินและทรัพย์สิน และด้านกฏระเบียบ 
ดังนั้น จึงมีการจัดท่าแผนบริหารความเสี ยงที มีระดับความเสี ยงสูง (เอกสารประกอบที่ 7.4.4)   

5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง : มีการติดตามและประเมินผล                  
การด่าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี ยงของมหาวิทยาลัยผ่านหน่วย
ตรวจสอบภายใน เพื อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เอกสารประกอบที่ 7.4.5)   

6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย              
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  ได้รับการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ่าปีการศึกษา 2556  มาปรับใช้ในการจัดท่าแผนปรับปรุง
ควบคุมภายในและบริหารความเสี ยง เทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2557 (เอกสารอ้างอิง : รายงาน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557)  

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ  

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  7.4.1-1 ค่าสั ง มทส.เรื อง เปลี ยนแปลงคณะท่างานบริหารความเสี ยงเทคโนธานี  
เอกสารประกอบที  7.4.1-2 - โครงสร้างการบริหารความเสี ยงเทคโนธานี   
    - ขั้นตอนการด่าเนินงานบริหารความเสี ยงเทคโนธานี  
    - ปฏิทินการด่าเนินงานบริหารความเสี ยงเทคโนธานี 

- แผนด่าเนินงานระบบบริหารความเสี ยงเทคโนธานี  
  ประจ่าปีงบประมาณ 2556 

เอกสารประกอบที  7.4.2-1 SUT-RM1 ค่าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี ยง  
    ประจ่าปีงบประมาณ 2556 
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เอกสารประกอบที  7.4.2-2 SUT-RM2 รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ประจ่าปีงบประมาณ 2556  

เอกสารประกอบที  7.4.3 SUT-RM3 การจัดล่าดับความเสี ยงในแผนผังเมทริซ์  
เอกสารประกอบที  7.4.4 SUT-RM4 แผนการบริหารความเสี ยง ประจ่าปีงบประมาณ 2556  
เอกสารประกอบที  7.4.5 SUT-RM6 รายงานผลการด่าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน

ระดับหน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณ 2556 

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี 
- คู่มือการบริหารความเสี ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับปรับปรุงครั้งที  1) 
- รายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี ยง และแผนการบริหารความเสี ยงเทคโนธานี  

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนหูลัก/การบริหารความเสี ยง 
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนหูลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/เมนู
http://technopolis.sut.ac.th/เมนู
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องค์ประกอบที่ 8  : การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ที่ 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
    ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด่าเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการด่าเนินการ 
  2  หรือ 3  ข้อ 

มีการด่าเนินการ 
 4  หรือ 5 ข้อ 

มีการด่าเนินการ 
  6  ข้อ 

มีการด่าเนินการ 
 7 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี 

() การด าเนินการ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 
 

3. มีงบประมาณประจ่าปีที สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา 
หน่วยงานและบุคลากร 

 
 

4. มีการจัดท่ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริหารหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
 

5. มีการน่าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื อง 

 
 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท่าหน้าที ตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที หน่วยงานก่าหนด 

 
 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน่า
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
 

หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที ระบุที มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
หน่วยงานที สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถด่าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที ต้องจัดหาส่าหรับ
การด่าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที ต้องการใช้                
ซึ งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที หน่วยงานใช้ในการด่าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล
จากนั้นจึงจะก่าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที มาของเงินทุนที ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด 
เช่น รายได้จากค่าลงทะเบียน งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน 
เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื นๆ  อีกเพิ มเติม เช่น                   
การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด่าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อ
หน่วยในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร โดยที ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
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รายละเอียดการด าเนินงาน :   

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน : ได้จัดตั้งคณะท่างานจัดท่าแผน

กลยุทธ์ทางการเงินของเทคโนธานี ค่าสั ง มทส.ที  891/2556  ท่าหน้าที พิจารณาข้อมูลจากรายงาน                     
แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ เทคโนธานี  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2559  (ตามเอกสารอ้างอิง 
แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555 -2559)  จัดท่ารายได้มาจากการ
ประมาณการจากทรัพยากรที จะได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและแหล่งสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ก่าหนดที มาของแหล่งรายได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
รายได้ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา รายได้จากการให้บริการ และรายได้อื นๆ  ก่าหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจน (เอกสารประกอบที่ 8.1.1) 
        จัดท่าค่าใช้จ่ายมาจากการประเมินความต้องการทรัพยากรที ต้องด่าเนินงานแต่ละช่วง
ปีงบประมาณ ตามลักษณะงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายใต้กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่ม (กลุ่มงานทั้ง 5 
กลุ่มตามโครงสร้างบริหารงานเดิม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
บริหารงานใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2556  แบ่งเป็น 5 ส านักงาน)   ก่าหนดให้เห็นอย่างชัดเจน                
ซึ งรายการค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

1) ค่าใช้จ่ายคงที่ (ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าตอบแทนเงินประจ่าต่าแหน่ง 
ค่าบริหารจัดการโครงการ)  

2) ค่าใช้จ่ายผันแปร (ประกอบด้วย ค่าตอบแทนลูกจ้างชั วคราวรายวัน ค่าตอบแทนนักศึกษา 
จ้างงาน ค่าใช้สอยด่าเนินการ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค อื นๆ และค่าเสื อมราคา)  

         ผลสรุปเป็นภาพรวมแผนบริการหน่วยวิสาหกิจ เทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2555 -2559 
จัดท่าประมวลผลให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณและแผนปฏิบัติการเทคโนธานี ประจ่าปี
งบประมาณ 2556 เพื อให้ง่ายต่อการน่าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน และมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยส่วนบริหารสินทรัพย์เป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง น่าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน  และสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณาตามล่าดับ  (เอกสารอ้างอิง : แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ
เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555-2559)   

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน              
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ :  มีการจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้ก่าหนดแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางการเงินตามลักษณะงานภารกิจที ได้รับมอบหมาย (แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
และแผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี) และยังมุ่งเน้นการจัดหารายได้จากหน่วยงาน
ภายนอก   
        หลักเกณฑ์การจัดสรรรายการงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2556 จ่าแนกตามหมวดหมู่รายการ
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 

1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ 
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
4. หมวดค่าครุภัณฑ์ 
5. หมวดที ดินและสิ งก่อสร้าง 
6. หมวดรายจ่ายอื น (เงินส่ารองทั วไป) 
        และได้บรรจุรายการค่าบริหารจัดการโครงการ ในแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรมไว้ด้วย                  
การวางแผนการใช้เงินได้อาศัยแนวทาง หรือหลักการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามรายการ
งบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรรให้ถือจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 2556 มีการควบคุมติดตาม                   
การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณได้รับอนุมัติ   
        ในระหว่างปีงบประมาณ  หากมีความจ่าเป็นอาจได้รับการทบทวนงบประมาณโดยการ                         
เพิ ม – ลดรายการงบประมาณให้มีความใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง  หรือเมื อด่าเนินการสักระยะหนึ งใกล้
จะสิ้นปีงบประมาณ 2556 (30 กันยายน 2556) มีความจ่าเป็นต้องได้รับการผูกพันงบประมาณไว้  
เนื องจากมีภาระผูกพันเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ส่าหรับเป็นรายการเบิกจ่ายที มีภาระผูกพันเบิกจ่าย               
ข้ามปี (งบด่าเนินการ) รายการเบิกจ่ายที มีภาระผูกพันเบิกจ่ายเหลื อมปี (งบลงทุน) หรือเป็นรายการ
เบิกจ่ายที มีภาระผูกพันเบิกจ่ายขยายเวลา ที มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี (เป็นโครงการต่อเนื อง)   
        และมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยการจัดท่าเป็นรายงานเสนอต่ อผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้เกี ยวข้องเป็นประจ่าทุกเดือน การด่าเนินการดังกล่าวส่งผลให้การวางแผนการ ใช้เงิน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 หมวดการงบประมาณ และมาตรการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 2556 (เอกสารประกอบที่ 8.1.2) 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร : จากแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนใช้เงิน 
(รายละเอียดปรากฎในข้อ 2) ได้รับการจัดท่างบประมาณรายจ่าย เทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 
2556 โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ 2556 (งานประจ่า) ตามงานภารกิจ
ที ได้รับมอบหมายทั้ง 2 แผนงาน ได้แก่แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมและแผนงานปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  
        ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีได้ถูกก่าหนดในแผนปฏิบัติการประจ่าปี ได้แก่ 
แผนงานหลัก แผนงานรอง ก่าหนดผลผลิต จ่านวนตัวชี้วัด จ่านวนกิจกรรมช่วงระยะเวลาด่าเนินการ 
และผู้รับผิดชอบ ซึ งได้ก่าหนดชัดเจน การด่าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานสามารถพัฒนา
หนว่ยงานได้ตามแผนบรรลุวิสัยทัศน์ โดยที การพัฒนาทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น บุคลากร อาคารสถานที  
ครุภัณฑ์เครื องมือเทคโนโลยี  และการเงินงบประมาณ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ยิ งขึ้น (เอกสารอ้างอิง : 
งานประจ า แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 และเอกสารอ้างอิง :  งบประมาณเทคโนธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)) 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน     
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง :  รายงานทางการเงินเทคโนธานีได้จัดท่าขึ้นเป็นประจ่าทุกไตรมาส เพื อรายงาน
ให้ทราบถึงสถานะทางการเงินและผลการด่าเนินงานของหน่วยงาน ได้รายงานผลด่าเนินงานต่อ           
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และมีการน่าเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มทส.             
อย่างต่อเนื อง (เอกสารอ้างอิง : รายงานงบการเงินเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2556) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ  

ความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง : จากข้อมูลในรายงานงบการเงิน (รายละเอียดปรากฏในข้อ 4)  
ได้ถูกน่าไปใช้ในการติดตามประเมินผลการวิเคราะรายได้ห์ค่าใช้จ่ายด่าเนินการแต่ละโครงการ                    
ในหน่วยงาน การบริหารจัดการในเชิงรุกมากขึ้น ส่งผลให้มีมาตรการบริหารงบประมาณประหยัด
ทรัพยากรเท่าที จ่าเป็น เช่น การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด่าเนินงานในบางเรื อง เช่น การบรรจุอัตราก่าลังคน
เท่าที จ่าเป็นตามกรอบโครงสร้างการบริหารงานและภาระงาน การเวียนแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านสื อ 
อิเลคทรอนิกส์แทนเวียนด้วยจดหมายบันทึกข้อความ เป็นต้น  
        และมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินถึงสภาพคล่องทางการเงิน การประเมินความสามารถ         
ในการช่าระหนี้ของหน่วยงาน การติดตามลูกหนี้คงค้างช่าระเป็นเวลานาน การประเมินขยายวงเงิน
หมุนเวียนภายในหน่วยงาน (จาก 3 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน เป็น 5 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน 
ซึ งอยู่ระหว่างการด่าเนินการ) การวิเคราะห์เงินคงเหลือที ไม่มีภาระผูกพันด้วยการลงทุนในเงินฝาก
ประจ่าระยะสั้น 3 - 6 เดือน เพื อให้ได้รับผลตอบแทน (รูปของดอกเบี้ย) ที สูงกว่าให้เป็นรายได้         
ของหน่วยงาน ตลอดจนการรายงานผลแสดงฐานะความมั นคงการเงิน (งบดุล) เพื อให้ทราบถึงสัดส่วน
ของสินทรัพย์ ต่อสัดส่วนของหนี้สินและทุน ในสัดส่วนที พอเหมาะ (คิดเป็นอัตราร้อยละ) เช่น สินทรัพย์ 
100 เท่ากับ หนี้สิน 75 และทุน 25  ซึ งข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ งของรายงานงบการเงินเทคโนธานี 
ประจ่าปีงบประมาณ 2556 (เอกสารอ้างอิง : รายงานงบการเงินเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2556) 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด : การด่าเนินงานทางการเงินและงบประมาณภายในหน่วยงาน ได้รับ
การติดตามผลการด่าเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นประจ่าอย่างต่อเนื อง เช่น ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าส่านักงานและผู้บริหารระดับสูง และยังได้รับการตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที ได้รับการก่าหนดจากมหาวิทยาลัย โดยหน่วยตรวจสอบภายใน มทส. และ
ส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (เอกสารประกอบที่ 8.1.6) 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ : ผู้บริหารระดับสูงบริหารจัดการภายในหน่วยงาน                 
ได้อาศัยกลไกทางการเงินและงบประมาณ  ซึ งได้น่าข้อมูลจากรายงานงบการเงินและรายงาน                        
ใช้จ่ายเงินงบประมาณที ได้รับการวิเคราะห์ผลค่าใช้จ่าย สถานะทางการเงินของหน่วยงาน (รายละเอียด
ปรากฎในข้อ 5) รายงานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถติดตามผลการใช้เงินและน่าไปใช้
การวางแผนประกอบการตัดสินใจว่าเป็นไปตามเป้าหมายมากหรือน้อยเพียงใด มีการปรับแผนกลยุทธ์
การด่าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เอกสารอ้างอิง : แผนบริการหน่วยวิสหกิจ                
เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555 - 2559 และเอกสารอ้างอิง : รายงานงบการเงิน เทคโนธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2556) 
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ 
 

 
 

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  8.1.1 ค่าสั งแต่งตั้งคณะท่างานจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของเทคโนธานี 
เอกสารประกอบที  8.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื อง มาตรการบริหารงบประมาณ 

และการคลัง ประจ่าปีงบประมาณ 2556 
เอกสารประกอบที  8.1.6 หนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบงบการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ 2556 
        ตามบันทึกที  ศธ 5603(1)/144  ลว. 30 ต.ค. 2556 

เอกสารอ้างอิง : ปรากฎที่เทคโนธานี 
-   แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ เทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2555 – 2559 
-  รายงานงบการเงิน เทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2556 
-  งานประจ่า แผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 2556   
-  งบประมาณเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2556 (ฉบับปรับปรุงครั้งที  1) 

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนหูลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/เมนู
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องค์ประกอบที่ 9  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
    ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด่าเนินการ 

1 ข้อ 

ด่าเนินการ 

2  หรือ 3  ข้อ 

ด่าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

ด่าเนินการ 

7  หรือ 8 ข้อ 
ด่าเนินการ 

9 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 9 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี () หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที เหมาะสมและสอดคล้องกับ   

พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด่าเนินการตามระบบที ก่าหนด 
 
 

2. มีการก่าหนดนโยบายและให้ความส่าคัญเรื องการประกันคุณภาพภายใน  
โดยคณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 
 

3. มีการก่าหนดตัวบ่งชี้เพิ มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน  
4. มีการด่าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการด่าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน และ มหาวิทยาลัยตามก่าหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที มีข้อมูลครบถ้วนตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด และ  

3) การน่าผลการประเมินคุณภาพไปท่าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 

5. มีการน่าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท่างาน  และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 
 

6. มีระบบสารสนเทศที ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ 

นักศึกษา และผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือ
ภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 
 

9. มีแนวปฏิบัติที ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที หน่วยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื นสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน :   
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  : โดยได้แต่งตั้งคณะท่างานประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ่าหน่วยงาน (เอกสารประกอบที่ 9.1.1) และได้จัดท่าแผนการปฏิบัติกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของเทคโนธานีไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื อปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมูล                  
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ รายงานหลักฐานการด่าเนินงาน 
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที ได้ด่าเนินการตามความจริงให้สอดรับกับกลไกการประกันคุณภาพระดับ
หน่วยงาน และระดับสถาบัน นอกจากงานตามภารกิจหลักในองค์ประกอบที  5 และองค์ประกอบที  11 แล้ว 
เทคโนธานียังมีกิจกรรมตามนโยบายการบริหารงานหลักของมหาวิทยาลัยที ช่วยส่งเสริมสนับสนุน             
การประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน และระดับสถาบันให้เข้มแข็งขึ้น ได้แก่ การจัดการความรู้                
การบริหารความเสี ยง และการด่าเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO ตลอดจนการมีกลไก
การเงินและงบประมาณที สามารถตรวจสอบได ้

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประจ า
ศูนย์/สถาบันและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน : ผู้บริหารสูงสุด/ประธาน/เลขานุการคณะท่างาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  หรือผู้แทนหน่วยงานได้เข้ารับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย แล้วน่ามาเสนอต่อที ประชุมคณะท่างานประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน เพื อน่านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และผู้บริหารหน่วยงานได้มีการสื อสารและท่าความเข้าใจ
เกี ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรได้รับทราบในการประชุมคณะท่างานประกันคุณภาพ
ประจ่าหน่วยงาน และประชุมระดับหัวหน้ากลุ่มงาน นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมที มหาวิทยาลัยได้
จัดขึ้น เช่น การรับการตรวจประเมินระดับหน่วยงาน โดยผู้ที เกี ยวข้องระดับหัวหน้ากลุ่มงาน 
คณะท่างาน การมีส่วนร่วมในการรับการตรวจด้วยทุกครั้ง การมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินระดับ
สถาบัน การมีส่วนร่วมประชุม QA forum  

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน : มีการก่าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
คุณภาพที สอดคล้องกับ สมศ., สกอ., มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้มีการปรับเพิ มตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์
ของหน่วยงาน ในด้านบริหารจัดการคุณภาพ ในตัวบ่งชี้ที  9.2 และปรับเพิ มตัวบ่งชี้ที  12.1 ผลการ
ด่าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง : คู่มือคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2556)   

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงาน     
ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผน  
การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน : โดยมีการด่าเนินการประกันคุณภาพดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนสมบูรณ์ 
โดยมีการจัดประชุมเพื อทบทวนตัวบ่งชี้ตามวาระ (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555) โดยฝ่ายเลขานุการคณะท่างานฯ ประจ่าหน่วยงานจัดท่าแผนการปฏิบัติงาน
ให้สอดรับกับแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื อเป็นแนวทางในการด่าเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังนี้  1) การจัดท่าคู่มือคุณภาพของหน่วยงาน เพื อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพ               
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การติดตาม การตรวจสอบ โดยมีการก่าหนดองค์ประกอบ ชนิดตัวบ่งชี้  การคิดรอบ ค่าอธิบายตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งก่าหนดแหล่ งข้อมูล และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน                  
2) การจัดท่ารายงานการประเมินตนเอง โดยท่าการรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบคุณภาพ และ                    
ตัวบ่งชี้จากผู้ที รับผิดชอบ เพื อให้ได้ข้อมูลตามที ก่าหนดในคู่มือคุณภาพอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที สุด             
ซึ งการจัดท่าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง จะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานทุกครั้ง ก่อนจัดส่งให้ฝ่ายวิชาการตามก่าหนด และ 3) หลังจาก
รับทราบผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ แล้ว จะต้องเข้าร่วมประชุม QA forum 
เพื อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน น่าผลการประเมินจุดเด่น จุดอ่อน                   
กรอบระยะเวลาเพื อการแก้ไขจุดอ่อน อันดับความส่าคัญที จะต้องแก้ไขและความต้องการสิ งสนับสนุน                  
จากมหาวิทยาลัยเพื อการแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  : มีการน่าผลการประกันคุณภาพ             
มาพัฒนาการด่าเนินงาน โดยมีการหารือต่อคณะท่างานประกันคุณภาพการศึกษา เพื อวิเคราะห์ผล              
การประเมิน ในส่วนที เป็นจุดเด่น และจุดด้อย เพื อก่าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการด่าเนินงาน               
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์เกือบทุกตัวบ่งชี้  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน : มีระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศที สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกัน ซึ งมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื อการจัดการ (MIS) เพื อสนับสนุนการด่าเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 
และหน่ วยงานได้ พัฒ นาระบบฐานข้อมูล  เพื องานประกันคุณ ภาพการศึกษ าของตน เอง 
http://technopolis.sut.ac.th 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ  โดยเฉพาะคณาจารย์ นักศึกษา และ
ผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน : การส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม           
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้ที มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมและ                            
ให้ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม                      
ในการบริหารงานของหน่วยงาน ด้วยการเป็นคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน  

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน และ              
มีกิจกรรมร่วมกัน : มีการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถาบัน 
ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. ซึ งส่วนส่งเสริมวิชาการ 
มทส. จัดขึ้น และมีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านประกันคุณภาพนอกสถาบันร่วมกับสถาบันต่างๆ ได้แก่ การ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื อสร้างเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                      
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื อวันที  28-29 เมษายน 2557 จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ งเป็น
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบัน   

http://technopolis.sut.ac.th/
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แม่ข่าย  ซึ งการอบรมครั้งนี้ได้มีนักวิชาการ เจ้าหน้าที หรือผู้ที เกี ยวข้องด้านประกันคุณภาพการศึกษา
จากสถาบันต่างๆ ในเขตพ้ืนที ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 15 สถาบัน
ทั้งนี้ ได้มีวิทยากรจากส่านักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ่านวน 2 ท่าน  มาบรรยาย
ถ่ายทอดความรู้ อภิปราย และมีการทดลองฝึกปฏิบัติร่วมกัน (เอกสารประกอบที่ 9.1.8-1) 
     นอกจากนี้ เทคโนธานียังได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. มทส. โดยร่วมมือกับ ส่านักงาน
รับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื อการพัฒนาด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยท่าหน้าที ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ   
ซึ งในข้อตกลงให้และรับการสนับสนุน ข้อที  16 ได้กล่าวไว้ว่า “ด่าเนินการจัดท่ารายงานสถานการณ์
ความเคลื อนไหว การขับเคลื อนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาพ้ืนที  และเป็นแหล่งเรียนรู้               
และให้ค่าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” (เอกสารประกอบที่ 9.1.8-2) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น  และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ : เทคโนธานีเป็นหน่วยงานแรกภายในมหาวิทยาลัยที ได้น่า
ระบบบริหารคุณภาพ ISO9002:1994 มาใช้ในการบริหารงาน และได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จากบริษัท SGS (Thailand) จ่ากัด  ซึ งได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพเรื อยมา โดยในปี พ.ศ. 2547- ปี 2550 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2000   
และในปี พ.ศ. 2553 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 รวมทั้งสิ้นจ่านวน 4 ครั้ง 
ที ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพจาก บริษัท SGS (Thailand) จ่ากัด   

      เนื องด้วยเทคโนธานีได้มีการโครงสร้างการบริหารงานอย่างต่อเนื องตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2555                  
ถึงปัจจุบัน  จึงท่าให้ต้องขอยกเว้นการรับรองระบบบริหารคุณภาพจากผู้ตรวจประเมินภายนอก หรือ
จากบริษัท SGS (Thailand) จ่ากัด เพื อขอเวลาในการปรับปรุงการด่าเนินงานพร้อมปรับเปลี ยนเอกสาร
ขั้นตอนการด่าเนินงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างบริหารงานใหม่  ดังนั้น คาดว่าเทคโนธานีจะสามารถ
ขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพได้อีกครั้งประมาณปลายปี พ.ศ. 2557 นี้  หากได้รับการรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพในครั้งนี้ ก็น่าจะเป็นแนวปฏิบัติที ดี และสามารถเผยแพร่ให้ภายนอกได้รับทราบ 
ซึ งจะถือว่าเป็นการด่าเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายตามที ได้ตั้งไว้ในปีถัดไป 

     อย่างไรก็ตาม ที ผ่านมาเทคโนธานีได้เป็นต้นแบบและแบบอย่างที กระตุ้นให้หน่วยอื นภายใน
มหาวิทยาลัยต้องการน่าระบบบริหารคุณภาพ ISO มาใช้ในการบริหารงานได้ เช่น ฟาร์มมหาวิทยาลัย  
ศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และศูนย์บริการการศึกษา โดยเฉพาะ
ศูนย์บริการการศึกษา เทคโนธานีได้มีโอกาสเข้าไปบรรยายถ่ายทอดท่าความเข้าใจการเข้าสู่ระบบ
บริหารคุณภาพ ISO ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที ของศูนย์บริการการศึกษาได้รับทราบ 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด่าเนินการ 8 ข้อ 4 คะแนน 8 ข้อ  
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รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  9.1.1 ค่าสั งแต่งตั้งคณะท่างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี 
เอกสารประกอบที  9.1.8-1 หนังสือ ศธ 0529/ว 1398 เรื อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง 
   ปฏิบัติการเพื อสร้างเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   ภายใน 
เอกสารประกอบที  9.1.8-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ 

   การศึกษา ประจ่าปีงบประมาณ 2556 ระหว่าง ส่านักงานรับรอง 
   มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
   กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี 

- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ประจ่าปีการศึกษา 2556 
- รายงานการประชุมคณะท่างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที  1/2557 

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนหูลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/เมนู
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ตัวบงชี้ที่ 9.2          :  ระดับความส่าเร็จในการด่าเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
    ปีงบประมาณ 2556  (ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด่าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
ด่าเนินการ 

3  หรือ 4  ข้อ 
ด่าเนินการ 

5  หรือ 6 ข้อ 
ด่าเนินการ 

7  ข้อ 
ด่าเนินการ 

8 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  :  8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการก่าหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี             

โดยผู้บริหารสูงสุดของเทคโนธานี 
 
 

2. มี ก า รแ ต่ งตั้ ง ผู้ แ ท น ฝ่ าย บ ริ ห าร  (QMR : Quality Management  
Representative) ระบบคุณภาพของเทคโนธานี เพื อท่าให้มั นใจว่ายังคง
รักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื อง 

 
 

3. มีการวางแผนการด่าเนินงานประจ่าปีเพื อรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO ของเทคโนธานีอย่างต่อเนื อง 

 
 

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

 
 

5. มีการจัดท่าเอกสารทุกระดับตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ครบ
ถัวน  เช่น คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการด่าเนินการ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนต่างๆ และมีการแต่งตั้งผู้
ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control)    

 
 

6. มีการจัดอบรมทบทวนข้อก่าหนดระบบคุณภาพ ISO ให้พนักงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

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

 
 

8. มีการตรวจติดตาม เพื อรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง อย่างใด
อย่างหนึ งเมื อถึงรอบการตรวจ โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกที ให้การ
รับรอง (CB : Certify Body) 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี  โดยผู้บริหารสูงสุด                     
ของเทคโนธานี : ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ก่าหนดเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี และได้ก่าหนด
นโยบายคุณภาพ ไว้ว่า  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

- มุ่งมั นที จะให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของชุมชนมากที สุด 
- มุ่งมั นที จะเสริมสร้าง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื อง 
- มุ่งมั นที จะเป็นศูนย์กลางด้านบริการวิชาการ และด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื อประโยชน์

สูงสุดของประเทศชาติ (เอกสารอ้างอิง : คู่มือคุณภาพ และเอกสารประกอบที ่9.2.1) 

2. มีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR : Quality Management  Representative) ระบบคุณภาพ
ของเทคโนธานี เพื่อท าให้ม่ันใจว่ายังคงรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื่อง 
:  โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้แต่งตั้งรองผู้อ่านวยการเทคโนธานี เป็น QMR เพื อท่าหน้าที 
บริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ ISO ให้สามารถด่าเนินการต่อไปได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื อง 
(เอกสารประกอบที่ 9.2.2) 

3. มีการวางแผนการด าเนินงานประจ าปีเพื่อรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี               
อย่างต่อเนื่อง :  มีการวางแผนการด่าเนินงานประจ่าปีเพื อรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี  
อย่างต่อเนื อง โดย QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้จัดท่าแผนการด่าเนินการประจ่าปี เพื อด่าเนินการ
รักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี ซึ งได้รับความเห็นชอบจากผู้อ่านวยการเทคโนธานี 
และประกาศให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน (เอกสารประกอบที่ 9.2.3) 

4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO (QMRC : Quality Management  Representative 
Committee) ของเทคโนธานี มหาวิทยาลัยท่าการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ : ISO 
เท ค โน ธานี  (QMRC : Quality Management Representative Committee) โด ยผ่ าน ค วาม
เห็นชอบจากผู้อ่านวยการเทคโนธานี และ QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร ตามล่าดับ และมีการจัดประชุม
ตามวาระ (เอกสารประกอบที่ 9.2.4) 

5. มีการจัดท าเอกสารทุกระดับตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ครบถ้วน เช่น คู่มือคุณภาพ 
ขั้นตอนการด าเนินการ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนต่างๆ 
และมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control) โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) ได้จัดท่า
เอกสารระดับที  1 คือ คู่มือคุณภาพ (เอกสารอ้างอิง : คู่มือคุณภาพ) และหัวหน้าส่านักงาน/โครงการ/
ผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดท่าเอกสารระดับที  2 คือ ขั้นตอนการด่าเนินการและเอกสาร ระดับที  3 ได้แก่              
แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มและเอกสารสนับสนุนต่างๆ โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร   
เป็นผู้ทบทวน ผ่านความเห็นชอบจากผู้อ่านวยการเทคโนธานี  นอกจากนี้ ผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้เสนอ
ชื อเจ้าหน้าที งานระบบบริหารคุณภาพเป็นผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control) เพื อให้
ผู้อ่านวยการเทคโนธานีแต่งตั้ง ซึ งเอกสารทุกฉบับจะต้องขึน้ทะเบียนควบคุมโดยผู้ควบคุมเอกสาร  

6. มีการจัดอบรมทบทวนข้อก าหนดระบบคุณภาพ ISO ให้พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง :                   
โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) ได้จัดอบรมเพื อทบทวนการจัดท่าเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO และ
ทบทวนข้อก่าหนดระบบคุณ ISO  ให้กับบุคลากร 1 ครั้ง (เอกสารประกอบที่ 9.2.6)  

7. มี การแต่ งตั้ งผู้ ตรวจประเมิ น  เพื่ อตรวจประเมิ นภายใน  ( IQA : Internal Quality Audit)                    
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี :  มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพื อตรวจประเมิน
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

คุณภาพภายใน (IQA : Internal Quality Audit) ระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี โดยผู้อ่านวยการ               
เทคโนธานี ผ่านความเห็นชอบของ QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร และก่าหนดให้มีการตรวจประเมินตามแผน 
(เอกสารประกอบที่ 9.2.7) 

8. มีการตรวจติดตาม เพื่อรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งเม่ือถึงรอบ            
การตรวจ โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ให้การรับรอง (CB : Certify Body) : ยังไม่มีการตรวจ
ติดตาม เพื อรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จ่ากัด เนื องจาก             
มีการปรับเปลี ยนผู้บริหารและปรับเปลี ยนโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีใหม่ 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด่าเนินการ 7 ข้อ 4 คะแนน 8 ข้อ  

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  9.2.1  ประกาศนโยบาย และวัตถุประสงค์คุณภาพ 
เอกสารประกอบที  9.2.2  ค่าสั งแต่งตั้งผู้ท่าหน้าที รับผิดชอบการด่าเนินกิจกรรมตามระบบบริหาร 

คุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที  9.2.3  แผนการด่าเนินกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี  

ปีงบประมาณ 2556-2557 
เอกสารประกอบที  9.2.4 ค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008  
เอกสารประกอบที  9.2.6  รายงานผลการจัดอบรมเกี ยวกับระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน  

ISO 9001:2008 
เอกสารประกอบที  9.2.7  ค่าสั งแต่งตั้งคณะท่างานตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

เอกสารอ้างอิง : ปรากฎที่เทคโนธานี 
- คู่มือคุณภาพ 

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

 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/เมนู
http://techopolis.sut.ac.th/หน้า%20เมนูหลัก%20ISO9001:2008
http://technopolis.sut.ac.th/เมนู
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องค์ประกอบที่ 11  : การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
ตัวบงชี้ที่ 11.1  : มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา  
    เทคโนโลยีที เหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
    ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ด่าเนินการ  

1 ข้อ 
ด่าเนินการ  

2 ข้อ 
ด่าเนินการ  
3-4 ข้อ 

ด่าเนินการ               
5 ข้อ 

ด่าเนินการครบ
ทุกข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการจัดท่านโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยี 
 
 

2. มีการด่าเนินงานตามแผนที ก่าหนด  
3. มีการประเมินผลการด่าเนินงาน  
4. มีการน่าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด่าเนินงานอย่างต่อเนื อง  
5. มีการจัดท่าแผนการเชื อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ 
 
 

6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและน่าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื อมโยงและบูรณาการระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
กับภารกิจอื นๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

     ภารกิจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                  
ได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื อบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ งรูปแบบ
การด่าเนินงานประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการค่าปรึกษา ด้านเทคโนโลยี การให้
ค่าปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะทางจากผู้เชี ยวชาญ การวิจัยต่อยอด รวมถึงกิจกรรมด้านรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR : Corporate Social Responsibility) ในชุมชน ฯลฯ ซึ งมีหน่วยงานภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ
เทคโนธานีเป็นผู้ด่าเนินงาน ได้แก่ ส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ งมีหน่วยงานย่อยได้แก่  
หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม และหน่วยวิจัยและพัฒนา (เอกสาร
ประกอบที่ 11.1) ซึ งมีการด่าเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้ 
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1. มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
: ในระดับของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที  11 และระดับหน่วยงาน ได้แก่ 
แผนพัฒนาเทคโนธานี ระยะเวลา 5 ปี รวมถึงการจัดท่ายุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนธานี แผนปฏิบัติ
การประจ่าปี แผนงานประจ่าหน่วยงาน เป็นต้น โดยได้มีการน่าเสนอแผนฯ ผ่านคณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี เป็นที ปรึกษาในระดับนโยบาย (เอกสารอ้างอิง : รายงานประจ าปีเทคโนธานี 2556 หน้า 4-5)  

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด : มีผลการด่าเนินงานการให้บริการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปตามแผนที ก่าหนด  โดยมีการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานด้วยระบบ
สารสนเทศ เป็นรายเดือน รายไตรมาส (ตามที ส่วนแผนงานก่าหนด) และมีการจัดท่าสรุปเป็นรายงาน
ประจ่าปีของเทคโนธานี   

3. มีการประเมินผลการด าเนินงาน : โดยมีการวัดความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านการปรับแปลงฯ เช่น 
ผู้รับบริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ขอรับค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี ผู้ขอรับค่าปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะ
ทางจากผู้เชี ยวชาญ เป็นต้น  ซึ งสอดรับกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  

4. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  : โดยการด่าเนินงาน            
ทุกครั้งได้มีกระบวนการประเมินผลการด่าเนินงานโดยผู้รับบริการ หากมีข้อเสนอแนะหรือการแนะน่า     
ผู้ด่าเนินงานได้น่าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด่าเนินงานอย่างต่อเนื อง  ซึ งเทคโนธานีได้มีการ
ด่าเนินงานตามกระบวนการด้านการปรับแปลงฯ ภายใต้การบริหารงานระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 : 2008  

5. มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับ
การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ : เช่น การน่าผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มาปรับแปลงพัฒนา หรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนหรือผู้รับบริการ โดยโครงการต่างๆ   

ตามโครงการ 32 อ่าเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส. ได้ร่วมกับคณาจารย์จากส่านักวิชาร่วมกัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในชุมชน โดยเทคโนธานีเป็นผู้ส่ารวจความต้องการ และส่งข้อมูลให้นักวิจัยน่าไป
ศึกษาและวิจัยต่อยอด แล้วน่ามาถ่ายทอดหรือให้ค่าปรึกษาแก่ชุมชน  ได้แก่ การลงพ้ืนที จัดท่าระบบน้่า
หยดให้แก่เกษตรกร  มีการบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียน
การสอนและการวิจัย ดังนี้ 

1) การบูรณาการด้านการเรียนการสอน คณาจารย์และนักศึกษาลงพ้ืนที  เพื อท่าการ
วิเคราะห์หาพารามิเตอร์ต่างๆ ของดินในเขต ต.สุรนารี ในรายวิชาดินและการจัดการ 
(รหัส312241) และรายวิชาภูมิอากาศและชลประทาน (รหัส 312242) น่าข้อมูลมาสรุป
และอภิปรายในชั้นเรียน ท่าให้นักศึกษาเข้าใจการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย     
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2) การบูรณาการด้านการวิจัย มีการบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ผ่านโครงการวิจัย เรื องการพัฒนาการปลูกพริกและมะเขือเทศโดยใช้ระบบน้่าหยด 
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ แหล่งทุนจากส่านักงานคณะกรรมการ            
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยใช้พ้ืนที เพาะปลูกของเกษตรกร อ.จัตรัส จ.ชัยภูมิ เป็นแปลง
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีผลสัมฤทธิ์คือ สามารถเพิ มผลผลิตพริกและมะเขือเทศ
ได้มากกว่า 2 เท่า และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปครบวงจร (National Agro-Processing Industry 
Allianec : NAPIA) กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ ม/ ความแตกต่างและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป พื้นที ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยการน่าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน มาพัฒนาต่อยอดสินค้าให้มีคุณภาพและสนองตอบตรงตามความต้องการของผู้บริโภค                
เพื อให้เกิดมลูค่าสูงสุด ซึ งเป็นการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมภูมิภาค  

โครงการส่านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPS) ได้ร่วมกับคณาจารย์จากส่านักวิชาต่างๆ 
และส่วนบริหารสินทรัพย์ ในการน่าผลงานวิจัยฯ มาพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ งานวิจัย เรื อง  
การพัฒนาข้าวขึ้นรูปส่าหรับเป็นอาหารเพื อสุขภาพ เรื องโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว เรื องการพัฒนา  
สายพันธุ์ไก่ มทส.และ ไก่เนื้อโคราช เรื องเครื องต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลขนาดเล็ก เรื องการ
แปลงเพศปลานิล เรื องโรงงานต้นแบบการจัดการขยะชุมชนเพื อให้เป็นพลังงานทดแทน เรื อง
เทคโนโลยีการผลิตพาสต้าข้าวเจ้ามาจัดท่าแผนธุรกิจ เป็นต้น ซึ งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
สามารถเชื อมโยงและบูรณาการระหว่างงานวิจัยด้านปรับแปลงฯ ของคณาจารย์กับการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และผู้ประกอบการ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน              
โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี ยวกับการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทให้แก่นักศึกษา 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ ส่านักวิศวกรรมศาสตร์และส่านักวิชาเทคโนโลยีสังคม                
เพื อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นกับนักศึกษาในการน่าผลงานจากการประดิษฐ์ คิดค้นและนวัตกรรม
อื นๆ ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชายื นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา   

ทั้งนี้  การให้บริการด้านการปรับแปลงฯ ทุกกิจกรรมจะต้องด่าเนินงานอย่างเป็นระบบ
มาตรฐาน ตามผังกระบวนการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่              
การอบรมเผยแพร่ความความรู้ การแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การร่วมวิจัยและพัฒนา 
และการให้ค่าปรึกษาเทคโนโลยี และแต่ละกิจกรรมยังมีขั้นตอนการด่าเนินงานอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น 
การขอใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีกับภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย : กล่าวคือ 
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หลังจากมีการให้บริการค่าปรึกษาแก่ผู้รับบริการในเบื้องต้นแล้ว จะมีการประเมินผลการให้บริการ       
เพื อน่าไปเชื อมโยงกับงานต่างๆ ซึ งจะสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้ เช่น                 
การเชื อมโยงเข้ากับงานบริการวิชาการ การวิจัยต่อยอด การเรียนการสอนและการให้ค่าปรึกษาเชิงลึก    
การบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น (โดยใช้ระบบประเมินผลตามการบริหารงานระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2008) ตัวอย่างเช่น คณาจารย์ที ร่วมงานการปรับแปลงฯ สามารถน่าผลการ
ด่าเนินงานในพื้นที หรือชุมชนกลับมาปรับปรุงหรือเสริมประสบการณ์ในการเรียนการสอน ฯลฯ  

     ทั้งนี้ ในการด่าเนินการที เห็นเป็นรูปธรรมครบทั้ง 6 กระบวนการที ชัดเจน ได้แก่ โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ซึ งมีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  ดังนี้  

       Plan / การจัดท าแผนการด าเนินงาน  : เขียนข้อเสนอโครงการ เพื อก่าหนดวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ แผนการด่าเนินโครงการ ขอบเขตวิธีการด่าเนินงาน และกิจกรรมร่วมกันระหว่ าง
ผู้เชี ยวชาญและผู้ประกอบการ ภายใต้กรอบระยะเวลาที ชัดเจน และเมื อผู้ประกอบการตอบรับ
ข้อเสนอโครงการดังกล่าวแล้ว โครงการ iTAP เสนอโครงการเพื อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
บางส่วนจากหน่วยงานของรัฐ (สวทช.) และผู้ประกอบการร่วมออกงบประมาณสนับสนุนอีกส่วนหนึ ง   
DO / การด าเนินงาน :  เมื อได้รับการอนุมัติด่าเนินโครงการ ผู้เชี ยวชาญ มทส. จะเริ มด่าเนินการ
ตามแผนงานที ได้บรรจุไว้ในแผนการด่าเนินงานของโครงการ โดยเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้เชี ยวชาญ และผู้ประกอบการ เพื อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก มทส. ซึ งเมื อผู้เชี ยวชาญ 
ด่าเนินการเสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานแล้ว องค์กรสามารถด่าเนินงานได้เอง โดยใช้เทคโนโลยีที ได้รับ
การถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง สร้างความเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ได้อย่าง
ยั งยืนต่อไป 
Check / การตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน  : โดยในระหว่างการด่าเนินโครงการ              
ตามแผนงานจะมีการตรวจสอบประเมินผลการด่าเนินงานโดยที ปรึกษาเทคโนโลยีของ iTAP และ
เชิญผู้เชี ยวชาญในสาขาหรือความเชี ยวชาญนั้นๆ เข้ามาประเมินผลการด่าเนินงานดังกล่าว ว่าเป็นไป
ตามแผน หรือไม่เป็นไปตามแผนด้วยสาเหตุใด และมีความก้าวหน้าอย่าง โดยจะท่าการประเมินผล 2 
ระยะ คือ ระยะที  1 เมื อด่าเนินการไปแล้ว 50 – 60 % และระยะที  2 เมื อด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
แผนงาน ซึ งหากการด่าเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนงานสามารถขยายระยะเวลาโครงการได้เพิ มเติม
ตามสมควร และมีการให้ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลผลกระทบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ และ
สิ งแวดล้อม ที ได้จากการด่าเนินโครงการร่วมกับผู้เชี ยวชาญ และ โครงการ iTAP 

      Action/ การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  :  เมื อด่าเนินงานส่าเร็จลุล่วงไปตามแผนงานแล้ว 
โครงการ iTAP จะท่าการติดตามโครงการอย่างต่อเนื อง ทั้งการท่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื อสิ งพิมพ์           
สื อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และออกนิทรรศการในงานต่างๆ ตัวอย่างผู้ประกอบการที ประสบความส่าเร็จ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

จากการให้ค่าปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี ยวชาญของ มทส. เช่น บริษัท สันติภาพ (ฮั วเพ้ง 1958) จ่ากัด ซึ งมี 
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร  บุญเกิด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ส่านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าให้ค่าปรึกษาและค่าแนะน่า
แนวทางแก้ปัญหาให้กับบริษัท และเกษตรกร ด้วยการบริหาร “การจัดการใต้ดิน” พัฒนาระบบการ
ผลิตผักกาดเขียวปลีแบบปลอดสารพิษ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสาน เพื อให้มีความยั งยืน 
และยังเพิ มมูลค่าทางการค้าและการผลิตได้มากกว่าครึ งอีกด้วย และยังได้ให้ค่าแนะน่ากับบริษัทฯ 
และเกษตรกร โดยเริ มจากการตรวจวิเคราะห์ดินในพ้ืนที ปลูก ให้รู้ว่าดินมีธาตุอาหาร N (ไนโตรเจน) 
P (ฟอสฟอรัส) K (โพแทสเซียม) ซึ งเป็นธาตุอาหารหลักของพืช อยู่ในปริมาณเท่าใด ซึ งส่วนใหญ่
พ้ืนที ปลูกผักกาดเขียวปลีจะมีธาตุฟอสฟอรัส  และ โพแทสเซียม สะสมในดินปริมาณสูงมาก สามารถ
ปลูกได้อีก 10 ปีธาตุอาหารก็ยังไม่หมด และดินที นี เป็นกรดสูง เพียงแค่ปรับสภาพดิน โดยการใส่ปูน
โดโลไมท์ เพื อลดความเป็นกรดของดินร่วมกับการใช้อินทรียวัตถุ จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้มากกว่า
ครึ งหนึ ง  
          นอกจากนี้ ยังใช้เทคนิคการบริหารพ้ืนที ปลูกให้มีความเหมาะสม เช่น ปลูกด้วยต้นกล้า              
ในถาดหลุม ใช้วัสดุคลุมดิน และใช้ระบบน้่าหยด ช่วยลดการใช้สารก่าจัดวัชพืชได้ทั้งหมด ซึ งการ
จัดการเหล่านี้ เรียกว่า การจัดการใต้ดิน และจะได้ผลดียิ งขึ้นหากเกษตรกรมีการจัดการบนดินด้วย 
โดยใช้การวิเคราะห์ปัญหาโรคและแมลงให้ถูกต้องและใช้ชีววิธี จะสามารถลดการใช้สารเคมีก่าจัด
ศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ งขึ้น  
         โดยผู้บริหารของบริษัทและทีมงานได้รับการถ่ายทอดความรู้จากทีมคณาจารย์ และได้มีการ
ส่งนักส่งเสริมของบริษัทเข้าไปถ่ายทอดความรู้ที ได้จากคณาจารย์ไปยังเกษตรกรสมาชิกโดยโครงการ
นี้มีเกษตรกรน่าร่องจ่านวน 45 ราย บนพ้ืนที  45 ไร่ ปฏิบัติตามค่าแนะน่าของผู้เชี ยวชาญ ท่าให้
สามารถลดต้นทุนการผลิตจากค่าปุ๋ยเคมี และสารก่าจัดวัชพืชได้กว่า 6% และเพิ มผลผลิตจาก 5,500 
กิโลกรัม/ไร่ เป็น 6,200 กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิ มขึ้น 13% ผักกาดเขียวปลีที ได้มีลักษณะการห่อหัวแน่น  
ได้น้่าหนักต่อหัว 300-500 กรัม เป็นไปตามที บริษัทต้องการ ท่าให้ลดปริมาณการคัดทิ้งเกษตรกร
ขายได้เต็มราคา ซึ งผลตอบแทนรวมที เกษตรกรได้จากเดิม 19,000 บาท เพิ มเป็น 23,500 บาท/ไร่ 
หรือเพิ มขึ้น 24% และที ส่าคัญที สุด เกษตรกรยังสามารถปลูกผักซ้่าในพ้ืนที เดิมได้ เนื องจาก
เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการบ่ารุงดินอย่างถูกวิธี  หากสมาชิกเกษตรกรทั้งหมด ที ปลูกผักให้
บริษัทฯ 1,300 ราย พ้ืนที ปลูก 3,900 ไร่ ได้น่าแนวทางนี้ไปใช้ในการผลิตจริงจะเชื อได้ว่าปริมาณ
ผลผลิตที  ได้จะเพียงพอต่อการน่าไปแปรรูปเป็นผักกาดดองบรรจุกระป๋องที มี คุณภาพสม ่าเสมอ 
และสามารถขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื นๆ ต่อไป  
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  การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย() 

มีการด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ  

 

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 

เอกสารประกอบที  11.1  - ผังกระบวนการการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
   - การใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
   - การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี 
- รายงานประจ่าปีเทคโนธานี 2556 (หน้า 4-5) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 11.2  : ร้อยละของอาจารย์ประจ่าที มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด 
    และพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า 
    ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปัจจัยน่าเข้า 
เกณฑ์การประเมนิ : ร้อยละ 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
อยู่ระหว่างร้อยละ  

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

ร้อยละ 25 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  

      ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ่าที มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสม จ่านวน  131  คน จากจ่านวนอาจารย์ประจ่า ซึ งนับรวมอาจารย์ที ลาศึกษาต่อ 
(โดยจะไม่นับซ้่าแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีหลาย
กิจกรรม) จ่านวน  370  คน คิดเป็นร้อยละ  35.41  ซึ งมีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที จัดโดยเทคโนธานี จ่านวน                 
49 คน จากจ่านวนอาจารย์ประจ่า ซึ งนับรวมอาจารย์ที ลาศึกษาต่อ (โดยจะไม่นับซ้่าแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้น
จะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีหลายกิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ  13.24 ’     
หมายเหตุ : ร้อยละของอาจารย์ประจ่าที มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสมต่ออาจารย์
ประจ่าคิดเป็นร้อยละ 35.41 นั้น สูงกว่าปีที แล้วร้อยละ 3 เนื องจากจ่านวนอาจารย์ที มีส่วนร่วมมากขึ้นจากปี 2555 จ่านวน 
14 คน และจ่านวนอาจารย์ประจ่ามากข้ึนจากปี 2555 จ่านวน 9 คน 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหาย()  
ไม่บรรลุเป้าหมาย() 

ร้อยละ 13.24 2 คะแนน > ร้อยละ 25  

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  11.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ่าที มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด  
  และพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า     
  ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)  
เอกสารประกอบที  11.2.2 งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
  ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) (เฉพาะกิจกรรมของเทคโนธานี) 
เอกสารประกอบที  11.2.3 รายชื ออาจารย์ประจ่าที มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด  
   และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 - เม.ย.57) 

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนหูลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา 

http://technopolis.sut.ac.th/เมนู
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ตัวบงชี้ที่ 11.3  :  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด   
 และพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า  

   ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมนิ :  

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

ร้อยละ 50 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  
         
          ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที เหมาะสม จ่านวน 494 กิจกรรม เป็นกิจกรรมหรือโครงการที เทคโนธานีด่าเนินการโดยมี
คณาจารย์ส่านักวิชาเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี / ให้ค่าปรึกษา การพัฒนา/ปรับแปลง/วิจัยต่อยอด 139 
กิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม/โครงการที เทคโนธานีด่าเนินการเอง 82 กิจกรรม ซึ งรวมจ่านวนกิจกรรม
ที เทคโนธานีด่าเนินการร่วมกับส่านักวิชาและกิจกรรมที เทคโนธานีจัดเอง ทั้งหมด 221 กิจกรรม เมื อคิด
เทียบจากจ่านวนอาจารย์ประจ่า ซึ งไม่นับรวมอาจารย์ที ลาศึกษาต่อ จ่านวน 350 คน คิดเป็น ร้อยละ 
63.14 ซึ งสามารถจ่าแนกตามภารกิจได้ดังนี้   
  

ภารกิจ จ านวน (กิจกรรม/โครงการ) 
 ส่านักวิชาร่วมกับ

เทคโนธาน ี
เทคโนธานี

จัดเอง 
รวม 

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ให้ค่าปรกึษาเบื้องต้น 5 27 32 
2. การให้ค่าปรึกษาเฉพาะด้าน 84 43 127 
3. การพัฒนา/ ปรับแปลง/ วิจัยต่อยอด 50 12 62 

รวม 139 82 221 
    

 

หมายเหตุ    :  การนับจ่านวนโครงการที มีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ งโครงการ จะนับกิจกรรมย่อย 
แทนการนับโครงการ 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 63.14 5 คะแนน ≥ ร้อยละ 50  
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รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  11.3.1 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
    ที เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)  
เอกสารประกอบที  11.3.2 งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556  
    (พ.ค. 56–เม.ย. 57) (กิจกรรมเฉพาะของเทคโนธานี) 

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนหูลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/เมนู


 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556                                                             95 

ตัวบงชี้ที่ 11.4  : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและ 
พัฒนาเทคโนโลยี  

    ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  ระดับ  

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

หมายเหตุ : หากได้ต ่ากว่า 2.00 ได้คะแนน 0 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  

       
              ในปีการศึกษา 2556 เทคโนธานี ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ รับบริการ             
ในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี จากหน่วยงานภายนอกที มารับบริการ โดยจ่าแนก
กิจกรรมตามภารกิจ 4 ด้าน  คือ (1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 16 กิจกรรม/โครงการ  (2) การให้
ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี (เบื้องต้น) 5 กิจกรรม/โครงการ (3) การให้ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี (โดย
ผู้เชี ยวชาญ) 60 กิจกรรม/โครงการ และ (4) การพัฒนา/ การปรับแปลง/ การวิจัยต่อยอด 3 กิจกรรม/
โครงการ รวมทั้งหมด  79  กิจกรรม/โครงการ ได้คะแนนเฉลี ย 4.41  จากคะแนนเต็ม 5 ซึ งสามารถ
จ่าแนกตามภารกิจได้ดังนี้ 
 
 

ภารกิจ 
จ านวน (กิจกรรม/โครงการ) คะแนน

เฉลี่ย ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม 
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 16 16 4.40 
2. การให้ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี

เบื้องต้น  
5 
 

5 4.63 

3. การให้ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี 
(โดยผู้เชี ยวชาญ) 

60 55 
 

4.42 

4. การพัฒนา/ การปรับแปลง/ การ
วิจัยต่อยอด 
 

3 2 
 

5.00 

รวม 79 73 
(คิดเป็นร้อยละ 92.40) 

4.41 

 

หมายเหตุ : กิจกรรมทั้งหมดจ่านวน 221 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที จัดท่าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ               
จ่านวน 79 กิจกรรม  นอกนั้นเป็นกิจกรรมที ไม่วัดความพึงพอใจ 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

คะแนนเฉลี ย  4.41 5 คะแนน คะแนนเฉลี ย ≥ 4.00  

รายการหลักฐาน  : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  11.4  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา 

  เทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2556  (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)  

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนหูลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/เมนู
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องค์ประกอบที่ 12  : การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 
ตัวบงชี้ที่ 12.1  : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  
    ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 56 – ก.ย. 57) 
ชนิดตัวบงช้ี   : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ  50 - 59 ร้อยละ  60 - 69 ร้อยละ  70 – 79 ร้อยละ  80 – 89 ร้อยละ  90 – 100 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  
รายละเอียดผลการด่าเนินงาน 

เทคโนธานีได้ก่าหนดตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ่าปีและค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานทั้ง 2 แผนงานหลักที ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  คือ  
ก) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  ได้ก่าหนด 6 เป้าหมาย ประกอบด้วย  
1. การบริการวิชาการ  ที สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของภูมิภาค  
2. มีระบบบริหารจัดการและบริการวิชาการได้รับการยอมรับ  
3. มีการน่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ มความสามารถในการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ   

เพื อพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ น   
4. มีการบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับภารกิจอื น   
5. การให้บริการบริการวิชาการ  ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล   
6. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ชุมชน และท้องถิ น 
ข) แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ได้ก่าหนด 5 เป้าหมาย ประกอบด้วย 

     1.  การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ที สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของภูมิภาค  

     2.  มีระบบบริหารจัดการและการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีได้รับการยอมรับ  
     3.  มีการน่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ มความสามารถในการบริหารจัดการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด

และพัฒนาเทคโนโลยี เพื อพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ น   
    4.  มีการบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับภารกิจอื น   
    5.  การให้บริการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล   
        ทั้ง 2 แผนงานหลักได้ก่าหนดความเชื อมโยงของเป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดความส่าเร็จ
อย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิง : งานประจ า แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2556) 
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รายละเอียดผลการด่าเนินงาน 
        ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92 ประกอบด้วย 

ก) งานประจ า/ งานบริการวิชาการแก่สังคม  
มีตัวชี้วัดทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย  8  ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 89 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด) และไม่บรรลุเป้าหมาย‘ 1  ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 11 ของตัวชี้วัดทั้งหมด) 

ข) งานประจ า/ งานปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  
มีตัวชี้วัดทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย  8  ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 89 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด) และไม่บรรลุเป้าหมาย‘ 1  ตัวชี้วัด  (คิดเป็นร้อยละ 11 ของตัวชี้วัดทั้งหมด) 

ค) โครงการใหม่/ โครงการการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ   
มีตัวชี้วัดทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด  บรรลุเป้าหมาย  2  ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 100) และ ไม่มี 
การไม่บรรลุเป้าหมาย (เอกสารประกอบที่ 12.1.1) 

           การรายงานผลการติดตามใช้จ่ายเงินงบประมาณเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ได้รายงานให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่านักงาน ผู้ รับผิดชอบโครงการ และผู้ที เกี ยวข้องทราบผ่านสื อ
อิเลคทรอนิกส์เป็นประจ่าทุกเดือนอย่างต่อเนื อง (เอกสารประกอบที่ 12.1.2) 
           มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   และด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานของเทคโนธานี
ผ่านที ประชุมระดับหัวหน้าส่านักงานทั้ง 5 ส่านักงาน และชุดคณะท่างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและผลด่าเนินงานฯ เป็นประจ่าอย่างต่อเนื อง ตามค่าสั ง มทส. ที  891/2556 (เอกสารประกอบที่ 
12.1.3) และด่าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ มทส. เรื อง มาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง  
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารประกอบที ่12.1.4) 
           การรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 2556 ณ วันที  30 กันยายน 2556 
ได้บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี  ครั้งที  5/2556 ในวันศุกร์ที  15 พฤศจิกายน 2556  
ที ประชุมมีมติรับทราบให้ด่าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จ่านวน 2 ข้อ คือ   
          1. โครงการสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ควรหาแนวทางการใช้ประโยชน์ เช่น สาธิต
การท่าการเกษตร 1 ไร่  ให้มีรายได้ 1 แสนบาท เพื อดึงดูดผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน   
          2. การด่าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมของโครงการ Thailand 
Food Valley ควรวางแผนรองรับในการเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน  และภูมิภาคอาเซียนในด้านเกษตร
และอาหาร โดยจัดท่าเป็นแผนปฏิบัติการบรรจุในแผนงานของ มทส. (เอกสารประกอบที่ 12.1.5) 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหมาย () ไม่

บรรลุเป้าหมาย()  

ร้อยละ 94 5 คะแนน ร้อยละ 80  
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รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  12.1.1 สรุปผลการด่าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการเทคโนธานี ประจ่าปี

งบประมาณ 2556 (ณ วันที  30 กันยายน 2556) 
เอกสารประกอบที  12.1.2 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 2556 เทคโนธานี 
    (ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) 
เอกสารประกอบที  12.1.3 ค่าสั งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที   891/2556  เรื อง แต่งตั้ ง

คณะท่างานการจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  และคณะท่างานติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติ 
เทคโนธานี 

เอกสารประกอบที  12.1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   เรื อง มาตรการบริหาร
งบประมาณและการคลัง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เอกสารประกอบที  12.1.5 รายงานสรุปมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที  5/2556  
วันศุกร์ที  15  พฤศจิกายน  2556 

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี 
- งานประจ่า แผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 2556      

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนหูลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตารางที่ 5 : สรุปคะแนนองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามผลการด่าเนินงานเทียบกับเป้าหมายและเกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย*1 
ผลการ

ด าเนินงาน* 

คะแนน 
การประเมิน  
ตามเกณฑ์ 

 
บรรลุเป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  8 ข้อ 

(จากเกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ) 
ครบ 8 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   5.00 บรรลุครบทุกตัวบ่งช้ี 

= 100 % 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 

(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 
ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 5.2     กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

สมศ. ที่ 9     ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

สมศ. ที่ 18.1 ผลการชี้น่า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคม
ในประเด็นที  1 ภายในสถาบัน  

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

สมศ. ที่ 18.2 ผลการชี้น่า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคม
ในประเด็นที  2 ภายนอกสถาบัน  

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5   5.00 บรรลุครบทุกตัวบ่งช้ี 

= 100 % 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น่าของคณะกรรมการประจ่าศูนย์/

สถาบัน และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/
สถาบัน  

7 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ) 

ครบ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 4 ข้อ 4 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพื อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี ยง   6 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ) 

ครบ 6 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7   4.75 บรรลุ 3 ตัวบ่งช้ีจาก 4 

ตัวบ่งช้ี = 75 % 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  7 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ) 

ครบ 7 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8   5.00 บรรลุครบทุกตัวบ่งช้ี 

= 100 % 

 

                                        
* ใหร้ะบุเป็นตวัเลขทีส่อดคลอ้งกบัเกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิส ำหรบัตวับ่งชีน้ัน้ ๆ เชน่ ระบุเป็นค่ำรอ้ยละ หรอืระบุเป็นจ ำนวน หรอืระบุเป็นขอ้ หรอืระบุเป็นระดบั 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
 

เป้าหมาย*2 
ผลการ

ด าเนินงาน* 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตามเกณฑ์ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ข้อ 

(จากเกณฑ์มาตรฐาน 9 ข้อ) 
ครบ 8 ข้อ 4 คะแนน 

 

ตัวบ่งชี้ 9.2 ระดับความส่าเร็จในการด่าเนินการระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ (เทคโนธานี 1)  

8 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ) 

7 ข้อ 4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9   4.00 
บรรลุ 1 ตัวบ่งช้ี

จาก 2 ตัวบ่งช้ี  

= 50 % 
องค์ประกอบที ่11 การปรับแปลง ถา่ยทอดและพัฒนาเทคโนโลย ี                
ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสมตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย (มทส. 1) 

6 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ) 

ครบ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ่าที มีส่วนร่วมในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที 
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า (มทส. 2) 

> ร้อยละ 25 
 

ร้อยละ 
13.24 

2 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที 
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า (มทส.3) 

> ร้อยละ 50 ร้อยละ 
63.14 

5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4) 

> 4.00  4.41  5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 11   4.25 
บรรลุ 3 ตัวบ่งช้ี

จาก 4 ตัวบ่งช้ี  

= 75 % 
องค์ประกอบที ่12 การบริหารจัดการตามภารกจิหลกั     
ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้

ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 92 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12   5.00 บรรลุครบตัวบ่งช้ี 

= 100 % 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

  4.67 
บรรลุ 15 ตัวบ่งช้ี

จาก 18 ตัวบ่งช้ี  

= 83.33 % 

                                        
* ใหร้ะบุเป็นตวัเลขทีส่อดคลอ้งกบัเกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิส ำหรบัตวับ่งชีน้ัน้ ๆ เช่น ระบุเป็นค่ำรอ้ยละ หรอืระบุเป็นจ ำนวน หรอืระบุเป็นขอ้ หรอืระบุเป็นระดบั 
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ตารางที่ 6 : เปรียบเทียบ องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามผลการด าเนินงาน ระหว่างปีการศึกษา 2554 – 2556 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

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

ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกส่ังคม 5 5 5  5 5 5  5 5 5  
ตัวบ่งชี้ 5.2     กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 4 4 4  5 5 5  5 5 5  

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 9 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก  

5 5 5  5 5 5  5 5 5  

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 18.1 

ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน  

5 5 5  5 5 5  5 5 5  

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 18.2 

ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน  

5 5 5  5 5 5  5 5 5  

                เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5   4.80 100 %   5.00 100 %   5.00 100 % 

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และผู้บริหารทุก
ระดับของเทคโนธานี 

7 6 4  7 6 4  7 7 5  

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้   5 5 5  5 5 5  5 4 4  
ตัวบ่งชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 5 5 5  5 5 5  5 5 5  

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง   6 6 5  6 6 5  6 6 5  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7   4.75 75 %   4.75 75 %   4.75 75 % 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  7 6 4  7 7 5  7 7 5  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8   4.00 0 %   5.00 100 %   5.00 100 % 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 8 4  9 8 4  8 8 4  

ตัวบ่งชี้ 9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15) 4 4.64 4.64  - - - - - - - - 
ตัวบ่งชี้ 9.3 
(เปลี่ยนเป็น 9.2) 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
(เทคโนธานี 1)  

8 8 5  8 7 4  8 7 4  

                เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 9   4.55 100 %   4.00 0 %   4.00 50 % 

องค์ประกอบที ่11 การปรับแปลง ถา่ยทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี                
ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมตามเป้า หมายของมหาวิทยาลัย (มทส. 1) 
6 6 5  6 6 5  6 6 5  

ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (มทส. 2) 

>  
ร้อยละ 25 

 
ร้อยละ 
16.59 

 
3 

 
 

>  
ร้อยละ 25 

 
ร้อยละ 
15.24 

 
3 

 
 

>  
ร้อยละ 25 

 
ร้อยละ 
13.24 

 
2 

 
 

ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (มทส.3) 

>  
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 
82.93 

 
5 

 
 

>  
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 
176.52 

 
5 

 
 

>  
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 
63.14 

 
5 

 
 

ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี (มทส. 4) 

>  
4.00 

 
4.44  

 
5 

 
 

>  
4.00 

 
4.55  

 
5 

 
 

>  
4.00 

 
4.41  

 
5 

 
 

                เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 11   4.50 75 %   4.50 75 %   4.25 75 % 

หมายเหตุ : ปี 2555 และ ปี 2556 ตัดตัวบ่งช้ีที่ 9.2 ผลการประเมนิการประกันคณุภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15) ออก และขยับตัวบ่งช้ีที่ 9.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการระบบ
บริหารจดัการคณุภาพ (เทคโนธานี 1) เป็นตัวบ่งช้ีที่ 9.2 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

องค์ประกอบที ่12 การบริหารจัดการตามภารกจิหลกั     

ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
96.61 

 
5 

 
 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
95.00 

 
5 

 
 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
95.00 

 
5 

 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12   5.00 100 %   5.00 100 %   5.00 100 % 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

  4.67 บรรลุ  

16 ตัวบ่งช้ี

จาก  

19 ตัวบ่งช้ี 

= 84.21% 

  4.72 บรรลุ  

14 ตัวบ่งช้ี 

จาก  

18 ตัวบ่งช้ี  

=  77.78 % 

  4.67 บรรลุ 

 15 ตัวบ่งช้ี

จาก  

18 ตัวบ่งช้ี                

= 83.33 % 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
จุดเดน่-แนวทางเสริมและ 

จุดอ่อน-แนวทางแก้ไข 
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จุดเด่น-แนวทางเสริม และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข 

 
      จากรายละเอียดของผลการประเมินการด าเนินงาน และผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 2 เทคโนธานี ได้วิเคราะห์จุดเด่น/แนวทางเสริม และ
จุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของตนเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
จุดเด่น : 
1. มีแผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับปณิธาน นโยบาย และจุดเน้นตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. มีการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 
3. ในภาพรวมบุคลากรทุกส านักงาน ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี                 

ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยส่วนใหญ ่
4. มีโครงการหลักและโครงการอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลาย และบางโครงการมีความต่อเนื่องและ               

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

 แนวทางเสริม : 
1. ควรเร่งรัดให้ทุกส านักงาน พัฒนาแผนกลยุทธ์ของแต่ละส านักงาน ให้มีความเชื่อมโยงกับแผน              

กลยุทธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 

จุดอ่อน :  
 ไม่ปรากฏ 

 แนวทางแก้ไข : 
 ไมมี่ 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

  จุดเด่น : 
1. มีการด าเนิ นงานตามโครงการบริการวิ ชาการต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับชุมชนและสั งคม                     

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
2. มีขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจัดฝึกอบรมสัมมนา

ทั้ ง แ บ บ  Public Training แ ล ะ  In-house Training ก า ร จั ด ฝึ ก อ บ ร ม แ บ บ อ อ น ไล น์                     
(e-Training) การให้บริการวิ เคราะห์ทดสอบทางห้ องปฏิบั ติ การ  ศูนย์ทดสอบความรู้                    
ด้านภาษาต่างประเทศ ค่ายวิชาการและแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนการให้ค าปรึกษาเฉพาะพ้ืนที่  เป็นต้น ท าให้สามารถรองรับกลุ่มผู้รับบริการได้               
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนที่ 3 
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3. มีการประสานงานกับคณาจารย์ในส านักวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการให้บริการ
วิชาการแบบบูรณาการ ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม ส านักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น โดยมีรูปแบบความร่วมมือในลักษณะ  
MOU การจ้างเป็นที่ปรึกษา และการด าเนินงานโครงการร่วมกัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดภาคีในการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการท่ีเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

5. มีการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการศึกษา 
ด้านเกษตร ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองต่อ            
ความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างกว้างขวาง 

6. มีระบบการบริหารงาน ISO9001:2008 เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ 

7. มีรูปแบบการให้บริการวิชาการแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Training) ท าให้ชุมชน
และสังคมเข้าถึงองค์ความรู้ที่จัดบริการวิชาการได้อย่างทั่วถึง 

 แนวทางเสริม : 
1. ควรหาวิธีการหรือรูปแบบความร่วมมือกับคณาจารย์ในส านักวิชาต่างๆ เพ่ือจัดบริการวิชาการ

แบบบูรณาการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
2. ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม                 

ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ 
3. ควรน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเชื่อมโยงกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

และเพ่ิมการบริการวิชาการ แบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Training) ให้มากขึ้น 

 จุดอ่อน : 
1. คณาจารย์ในส านักวิชาต่างๆ มีภาระงานสอนจ านวนมาก ท าให้การด าเนินงานบริการวิชาการ               

ไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ 
2. การด าเนินงานบริการวิชาการบางโครงการยังขาดการติดตามและประเมินผลกระทบที่มีต่อบุคคล 

ชุมชน และสังคม 
3. ยังขาดฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร และผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ 

 แนวทางแก้ไข : 
1. ควรหาวิธีการสร้างแรงจูงใจหรือปรับปรุงรูปแบบการการด าเนินงานด้านบริการวิชาการเพ่ือให้

คณาจารย์ในส านักวิชาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการวิชาการให้มากขึ้น  และปรับปรุง
ระบบการบริการให้คณาจารย์เกิดความม่ันใจในการบูรณาการงานร่วมกัน 

2. ควรจัดกิจกรรมบริการวิชาการโดยค านึงถึงกระบวนการ PDCA เพ่ือให้การด าเนินงานครบวงจร 
โดยเฉพาะการติดตามผลกระทบที่มีต่อบุคคล ชุมชนและสังคม รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ในการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรก าหนดแผนและงบประมาณในการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร และผู้รับบริการ             
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบ 7 การบริหารและการจดัการ 
จุดเด่น : 
1. มีภารกิจหลักในด้านการบริการวิชาการ มีกลไกในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการวิเคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) เพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์              
การพัฒนาของเทคโนธานี และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดตัวชี้วัดไว้ชัดเจน ท าให้การ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ได้ครบทุกตัวชี้วัด 

2. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. มีการน านโยบายหลักของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะท างาน

ชุดต่างๆ ในการบริหารจัดการ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความเสี่ยง              
การจัดการความรู้ การด าเนินกิจกรรม 5ส  

4. มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในบริหาร เช่น การลงเวลาผ่านระบบ scan การกรอกประเมินผล
การปฏิบัติงาน การรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ Online 

 แนวทางเสริม : 
1. ควรทบทวน SWOT Analysis เป็นประจ าทุกๆ ปีเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ ด้านบริการ

วิชาการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ควรมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นส่วนกลางของหน่วยงาน ซึ่งจะสามารถน าไปเชื่อมโยงข้อมูลระบบ 

MIS ของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทุกส านักงาน และเป็นการสร้างและขยาย
เครือข่ายการให้บริการได้อีกทางหนึ่ง 

3. ควรมีการรวบรวมระบบสารสนเทศที่ด าเนินการแล้ว เสร็จสมบูรณ์  ด าเนินการแล้วแต่ยัง             
ไม่สมบูรณ์ ส ารวจความต้องการระบบสารสนเทศใหม่ในแต่ละส านักงาน  เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการในภาพรวมเทคโนธานีให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสนองตอบความจ าเป็นเร่งด่วน                
ในการใช้งานเพ่ือประโยชน์ในการในการตัดสินใจการบริหารงานของผู้บริหารมากข้ึน 

จุดอ่อน :  
 ไม่ปรากฏ 

 แนวทางแก้ไข : 
 ไมมี่ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 จุดเด่น : 

1. มีการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณภายใต้ระเบียบบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย                  
มีการจัดท ารายงานงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีและ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาตามขั้นตอน  

แนวทางเสริม : 
1. ควรมีการจัดท างบประมาณใกล้เคียงความเป็นจริง และให้มีการปรับปรุงงบประมาณกลางปีน้อยที่สุด 

 

รายงานการประเมินตนเอง  เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  ปีการศึกษา 2554 
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จุดอ่อน : 
1. ขาดระบบสารสนเทศ (MIS) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
2. ระเบียบกฎเกณฑ์บางเรื่องขาดความยืดหยุ่นไม่เอ้ือสนับสนุนการท างานกับหน่วยวิสาหกิจที่ต้อง

อาศัยความคล่องตัว และรวดเร็วตอบสนองภายนอกได้ 
 แนวทางแก้ไข : 

1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนระบบสารสนเทศ (MIS) ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการผู้ใช้งาน 
2. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ทบทวนระเบียบหรือให้ความรู้ แนวทาง

ปฏิบัติชัดเจนอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยวิสาหกิจ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
จุดเด่น : 
1. มีการด าเนินการตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมให้การประกันคุณภาพระดับ

หน่วยงานและระดับสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้  และได้จัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพโดยได้ก าหนดตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเองตาม                    
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากนี้ เทคโนธานียังเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลด้านการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และประสานเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกส านักวิชาร่วมใช้ประโยชน์
ร่วมกันเพ่ือด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 11 ในทุกตัวบ่งชี้  

2. มีการน าระบบคุณภาพต่างๆ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO  กิจกรรม 5ส  และระบบบริหารตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏ             
ในองค์ประกอบที่ 7 

แนวทางเสริม : 
1. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่พนักงานทุกระดับ เพ่ือให้พนักงาน                 

มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเข้าใจ 

2. ควรมีการติดตามและรวบรวมข้อมูลเป็นไตรมาส เพ่ือกระตุ้นและมีการปรับปรุงแก้ไขการจัดเก็บ
ข้อมูลให้ถูกต้องระหว่างปีการศึกษา ตลอดจนการน าระบบสารสนเทศมาใช้จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
กิจกรรมของเทคโนธานี เพ่ือได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ มีความต่อเนื่องของข้อมูลและ
ใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท ารายงานประจ าปี การรายงานผลงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีแก่มหาวิทยาลัย 

จุดอ่อน :  
 ไม่ปรากฏ 

 แนวทางแก้ไข : 
 ไมมี่ 
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องค์ประกอบที ่11  การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

จุดเด่น : 
1. มีการท าวิจัยและพัฒนาจากปัญหาของภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรม และต่อยอดงานวิจัยพัฒนา

ทางเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศได้อย่างยั่งยืน 
2. มีระบบการบริหารงาน ISO 9001:2008 เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่

ผู้รับบริการ 

 แนวทางเสริม : 
1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ และ/

หรือพนักงานชั่วคราวประจ าหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมให้บริการ  ด้านการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับ
สภาวการณ์เพ่ือรองรับการให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

3. ควรจัดให้มีช่องทางหลากหลายเพ่ือที่จะสนับสนุนการให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี เช่น 
 การสนับสนุนงบประมาณส าหรับผู้ที่ต้องการให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยีในรูปแบบเดียวกับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัย 
 ควรให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการประสานงานและรับผิดชอบด้านการ

ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

 จุดอ่อน : 
1. บุคลากรผู้ให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคณาจารย์ มีภาระงานมาก   

ทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริหารท าให้ไม่สามารถให้บริการผู้ขอรับบริการ             
ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกด้าน 

 แนวทางแก้ไข : 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงความจ าเป็น/ ความส าคัญของ

การให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่สังคม  เช่น             
ให้น้ าหนักภาระงานด้านนี้ให้มากขึ้น และมีรางวัลพนักงานดีเด่นด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

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

เทคโนโลยี  มีการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาหน่วยงานครบทุกตัวชี้วัด ยกเว้นระดับความพึงพอใจมีผลประเมินไม่เป็นไปตาม
เป้าที่ตั้งไว้ แต่อยู่ในระดับค่อนข้างดีมาก 
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แนวทางเสริม : 
1. ควรปรับปรุงการบริการและการประสานงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ตรงตามความต้องการ

ผู้ใช้บริการมากที่สุด   

จุดอ่อน :  
 ไม่ปรากฏ 

 แนวทางแก้ไข : 
 ไมมี่ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต ่า 

ที หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ปีการศึกษา 2556 
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รายละเอียดตัวบ่งชี้ข้ันต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 
 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด่าเนินการ  (3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน              
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน              

 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  

           

ศสพ., สพค. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน QA 
สสว. เพื่อจัดท าภาพรวม
สถาบันและจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์              
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 17 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 

           

สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก ่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร

หลักสูตร 
             

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                 สกจ. ให้ข้อมูล 
ในระดับสถาบัน  
แก่งาน QA สสว.  
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 

 ที่เกี่ยวขอ้ง  

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ           ( 

รายงาน 
ข้อมูลเฉพาะ 

สพค.) 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
สกจ. สพค.  
เท่านั้น) 

    สพค.,สกจ. ให้ข้อมูล 
ในระดับสถาบัน  
แก่งาน QA สสว. เพือ่
จัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

- สถานพัฒนาคณาจารย ์ให้เปลีย่นชื่อตวับ่งชี้เป็น “ระบบการพัฒนาคณาจารย”์            

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

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 
ตัวบ่งช้ีที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
          ( 

ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
สอส. เทา่นัน้) 

 
 

 ศบก.,ศบส., ศค., ศควท., 
สกน., สอส., ศูนย์ปฏิบัต ิ
การทางการแพทย์ฯ ให้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง 
ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

หมายเหตุ (สกอ.) : กรณีของการประเมินระดับส านักวิชา หากประเมิน 
การประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่ก าหนด
ในระดับสถาบันให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับ
สถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน 

-  ศูนย์ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม 
 การเรียนรู้” (ยกเว้น ศบส. ให้ใช้ชื่อตัวบ่งชี้เดิม)   
-  ส่วนกิจการนักศึกษา ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การจัดสภาพแวดล้อมและ 
 การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา”  
-  ส่วนอาคารสถานที่ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การจัดสภาพแวดล้อมและ 
 การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณาจารย์ บุคลากร  
 และนักศึกษา”  

           

ตัวบ่งช้ีที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน            

 
สพค. ให้ข้อมูลผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน
แก่งาน QA สสว.เพื่อจัดส่ง
ให้ส านักวิชา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

             

ตัวบ่งช้ีที ่2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรม
จริยธรรมทีจ่ัดให้กับนักศึกษา 

          ( 
ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้) 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหต ุ
ผลการเรยีนของนักศึกษาต่อรุ่น 

             
 
ศบก. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก ่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 ก. ระดับปริญญาตรี             

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  
(ยกเว้น สวพ.,  

สวพย.) 

          
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีทีส่ าเรจ็
การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 

           
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา             

 ก. ระดับปริญญาตรี             

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  
(ยกเว้น 
สวพย.) 

          
 

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



 

ภาคผนวกที ่ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556      3/9  3/9   3/9     3  3/9 3 

3 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระใน 1 ปี 
           

 
สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก ่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

           

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

(ยกเว้น สวพ.,  
สวพย.) 

          

 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

(ยกเว้น สวพ.,  
สวพย.) 

          

 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย์             สกจ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก ่งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา (2 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้) 

 ฝ่ายกิจการนักศกึษา, 
สมาคม มทส., ศสพ. ให้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง 
ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้) 

 ฝ่ายกิจการนักศกึษา  
ให้ข้อมูลในระดับสถาบัน 
แก่งาน QA สสว. เพือ่จัด 
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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



 

ภาคผนวกที ่ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556      4/9  4/9   4/9     4  4/9 4 

4 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
           

 
 
   สบวพ. ใหข้้อมูลใน

ระดับสถาบัน 
 แก่ งาน QA สสว.  

เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน             
ที่เกี่ยวขอ้ง  

ตัวบ่งช้ีที ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

           

 
 

ตัวบ่งช้ีที ่4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

           
 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

           
 

ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์             
ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ              

 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 
           ( 

รายงานข้อมูล

เฉพาะ ฟาร์มฯ) 

เทคโนธานี ให้ขอ้มูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 

           ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
ฟาร์มฯ เท่านั้น) 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

             

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสรา้งความเข็มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

             

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



 

ภาคผนวกที ่ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556      5/9  5/9   5/9     5  5/9 5 

5 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 18 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในด้านต่าง ๆ 

             

 18.1  ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

             

 18.2  ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

             

 องค์ประกอบท่ี 6 การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           
( 

ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้) 

 ฝ่ายกิจการนักศกึษาให ้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก ่
งาน QA  สสว. เพื่อจัดส่ง 
ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
สกน. เท่านั้น) 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและ
วัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
สกน. เท่านั้น 

และ  
รายงาน 

เฉพาะ สอส.) 

 สกน., สอส. สโมสร
เทคโนโลยีสุรนารี   
ให้ข้อมูลแก่งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

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



 

ภาคผนวกที ่ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556      6/9  6/9   6/9     6  6/9 6 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหาร

ทุกระดับของสถาบัน 
           

 

  

-  ระดับส่านักวิชา ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “ภาวะผู้น่าของคณะกรรมการ
 ประจ่าส่านักวิชาและผู้บริหารทุกระดับของส่านักวิชา” 
-  ระดับศูนย์/สถาบัน ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “ภาวะผู้น่าของ
 คณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/
 สถาบัน” 
- ระดับส่านักงานอธิการบดี ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “ภาวะผู้น่าของ
 ผู้บริหารหน่วยงาน” 

            

ตัวบ่งช้ีที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้              

-  ทุกหน่วยงาน ใหเ้ปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งค์กร
 แห่งการเรียนรู้” 

            

ตัวบ่งช้ีที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ  

             

 ก. การบริหารจัดการ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           

 

 สถานส่งเสริมและพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ให้ขอ้มูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 ข. การเรียนการสอน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           ( 
รายงาน 
เฉพาะ 
ฟาร์มฯ 
เท่านั้น) 

ศบก./ ศบส./ ศนท. ให้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่ 
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ค. การวิจัย 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           ( 
รายงาน 
เฉพาะ 
ฟาร์มฯ 
เท่านั้น) 

สบวพ. ให้ขอ้มูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

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



 

ภาคผนวกที ่ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556      7/9  7/9   7/9     7  7/9 7 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

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

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
          ( 

ก าหนด 
เป็นตัวบ่งชี้

เฉพาะ 
สกบ.เท่านั้น) 

 สกบ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ีที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
            ฝ่ายบริหารให้ข้อมูล 

ในระดับสถาบันแก ่ 
งาน QA สสว. เพือ่จัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ  
รวมบริการ ประสานภารกิจ 

            ฝ่ายบริหารใหข้้อมูล  
ในระดับสถาบันแก ่ 
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน ------------------------------------------------เป็นการประเมินในระดับสถาบัน  ส านักวชิาไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้---------------------------- ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  
ให้ข้อมูล ในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว.  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

            ฝ่ายวิชาการประสานขอ
ข้อมูลผลการประเมิน 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนด 

เป็นตัวบ่งชี้ที่
เฉพาะ สกบ.

เท่านั้น) 

 ฝ่ายบริหาร, ฝา่ยวางแผน, 
สกบ., ส่วนบริหาร
สินทรัพย์ ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
(ส่วนบริหารสินทรัพย์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกบัแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน) 

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



 

ภาคผนวกที ่ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556      8/9  8/9   8/9     8  8/9 8 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

             

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
รับรองโดยต้นสังกัด  
(ตัวบ่งชี้นี้จะไม่น่ามาคิดค่านวณ) 

             

 องค์ประกอบท่ี 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” (2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)           ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี ้
เฉพาะ  
สกน. 
เท่านั้น) 

 ฝ่ายกิจการนักศกึษา  
ให้ข้อมูลในระดับสถาบนั
แก่งาน QA สสว. เพือ่
จัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ีที ่10.2 ผลที่เกดิกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  
มีความรู้ เจตคติทีด่ี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

           

 องค์ประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  (4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั 

            

 

 เทคโนธานี ให้ขอ้มูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน 
QA สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ตัวบ่งช้ีที ่11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการ

ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 

            

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่11.3 ร้อยละของกจิกรรมหรือโครงการการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่ออาจารย์ประจ า 

            

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี

            

 

 

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



 

ภาคผนวกที ่ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556      9/9  9/9   9/9     9  9/9 9 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลกั 
                           (มหาวิทยาลัยก่าหนดให้องค์ประกอบท่ี 12 เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลกัในองค์ประกอบดังกล่าว) 

ตัวบ่งช้ีที ่12.1 
. 
. 
. 

 

.............................................................. 

.............................................................. 

............................................................... 

............................................................... 

           
 

 
 

 

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

 
 

หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยก าหนดใหห้น่วยงานสนับสนุนต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ที่เน้นผลผลิตด้วย 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายการหลักฐาน : เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ 
(แยกฉบับ) 

 
 



รายการหลักฐานประกอบตวับ่งชี้ในรายงานการประเมินตนเองของเทคโนธานี  ปีการศึกษา 2556 1/3 

 

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 

เอกสารประกอบที่ 1.1.6 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เอกสารประกอบที่ 5.1.1 ผังการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 

เอกสารประกอบที่ 5.1.3 (ตัวอย่าง) การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุน
การวิจัย 

เอกสารประกอบที่ 5.1.5 (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มด าเนินงานในรูปแบบของโครงการคลินิกเทคโนโลยี
และสรุปผลการประเมินการด าเนินงาน  

เอกสารประกอบที่ 5.2.1 (ตัวอย่าง) แบบส ารวจความต้องการชุมชน 

เอกสารประกอบที่ 5.2.3-1  (ตัวอย่าง) โครงการที่มีผลกระทบของการให้บริการทาง 
             วชิาการต่อสังคมที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม 

        

เอกสารประกอบที่ 5.2.3-2  (ตัวอย่าง) การประเมินผลการด าเนินงานโครงการค่ายวิชาการ                 

 

เอกสารประกอบที่ 9.1  MOU และเอกสารสรุปผลการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการ                    
                   ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 

เอกสารประกอบที่ 18.1 สรุปรายละเอียดการด าเนินงานโครงการ  

เอกสารประกอบที่ 18.2-1  ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี 

เอกสารประกอบที่ 18.2-2   คู่มือการก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพแบบยอดโดมโมเดล มทส. 
 

เอกสารประกอบที่ 7.1.1 สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี                 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

เอกสารประกอบที่ 7.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 15) 
พ.ศ. 2557 

เอกสารประกอบที่ 7.2.1 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เอกสารประกอบที่ 7.3.1   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 

เอกสารประกอบที่ 7.3.2 ระบบการจัดการผลด าเนินงาน (การเชื่อมโยงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ) 

เอกสารประกอบที่ 7.3.3 แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของการใช้บริการงาน 
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2556 

เอกสารประกอบที่ 7.3.4 แบบสรุปการปรับปรุงแก้ไขงานสารสนเทศ 

เอกสารประกอบที่ 7.3.5   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน 

เอกสารประกอบที่ 7.4.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ประจ าหน่วยงาน 



รายการหลักฐานประกอบตวับ่งชี้ในรายงานการประเมินตนเองของเทคโนธานี  ปีการศึกษา 2556 2/3 

 

 

เอกสารประกอบที่ 7.4.1-2 - โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี   
 - ขั้นตอนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี  
 - ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 - แผนด าเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2556                              

เอกสารประกอบที่ 7.4.2-1 SUT-RM1 ค าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง  
  ประจ าปีงบประมาณ 2556 

เอกสารประกอบที่ 7.4.2-2 SUT-RM2 รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ 2556  

เอกสารประกอบที่ 7.4.3 SUT-RM3 การจัดการล าดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์  

เอกสารประกอบที่ 7.4.4 SUT-RM4 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2556  

เอกสารประกอบที่ 7.4.5 SUT-RM6 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 

เอกสารประกอบที่ 8.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและคณะท างานติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติ เทคโนธานี 

เอกสารประกอบที่ 8.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณ            
และการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2556 

เอกสารประกอบที่ 8.1.6 หนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
  ตามบันทึกที่ ศธ 5603(1)/144  ลว. 30 ตค. 2556 

เอกสารประกอบที่ 9.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี 

เอกสารประกอบที่ 9.1.8-1 หนังสือ ศธ 0529/ว 1398 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เอกสารประกอบที่ 9.1.8-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา     
ประจ าปีงบประมาณ  2556 ระหว่าง ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กับศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

เอกสารประกอบที่ 9.2.1  ประกาศนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ เทคโนธานี 

เอกสารประกอบที่ 9.2.2  ค าสั่งแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามระบบบริหารคุณภาพ 
 มาตรฐาน ISO เทคโนธานี 

เอกสารประกอบที่ 9.2.3  แผนการด าเนินกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี  
 ปีงบประมาณ 2556 - 2557 

 
 

เอกสารประกอบที่ 9.2.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี 
(QMRC)  
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เอกสารประกอบที่ 9.2.6  รายงานผลการจัดอบรมเก่ียวกับระบบคุณภาพมาตรฐาน  
 ISO 9001:2008 

เอกสารประกอบที่ 9.2.7  ค าสั่งแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA:Internal Quality 
Audit) ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี 

เอกสารประกอบที ่11.1  - ผังกระบวนการการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
   - การขอใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
   - การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เอกสารประกอบที่ 11.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด  
  และพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมต่ออาจารย์ประจ า     
  ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)  

เอกสารประกอบที่ 11.2.2 งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556                      
(พ.ค. 56 – เม.ย. 57) (กิจกรรมเฉพาะของเทคโนธานี) 

เอกสารประกอบที่ 11.2.3 รายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 - เม.ย.57) 

เอกสารประกอบที่ 11.3.1 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
    ที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)  

เอกสารประกอบที่ 11.3.2 งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556  
    (พ.ค. 56–เม.ย. 57) (กิจกรรมเฉพาะของเทคโนธานี) 

เอกสารประกอบที่ 11.4  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา 
  เทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2556  (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)  

เอกสารประกอบที ่12.1.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการเทคโนธานี                            
ประจ าปีงบประมาณ 2556 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2556) 

เอกสารประกอบที่ 12.1.2 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2556 เทคโนธานี 
    (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) 

เอกสารประกอบที่ 12.1.3 รายงานสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 5/2556          
วันศุกร์ที่ 15  พฤศจิกายน  2556 

เอกสารประกอบที่ 12.1.4 ค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่   891/2556  เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะท างานการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  และคณะท างานติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติ 
เทคโนธานี 

เอกสารประกอบที่ 12.1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณ        
และการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 
 

ค าสั่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1437/2556 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี 

 



ภาคผนวก ค  : คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเทคโนธำนี  

ภาคผนวก ค คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี 
 

 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ชำญชัย  ทองโสภำ 
ผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 
ประธำนคณะท ำงำน 
 

 
 

 
lll 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วีรชยั  อำจหำญ 
รองผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 
รองประธำนคณะท ำงำน 
 

 
 

อำจำรย์ ดร. รุจ  มรกต 
หัวหน้ำส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร 
คณะท ำงำน 

 

 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พงษ์ชัย  จิตตะมัย 
หัวหน้ำส ำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม 
คณะท ำงำน 
    

 
 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร. ปภำกร  พิทยชวำล 
หัวหน้ำส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ 
คณะท ำงำน 
 

 
 

 

นำงนพคุณ กสำนติกุล 
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 
คณะท ำงำน 
 
 

นำงสำวมณทิรำ  วรรณกลำง 
คณะท ำงำน 
 
 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ค  : คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเทคโนธำนี  

 

 
 
นำงฉวีวรรณ  นันท์ธนะวำนิช 
คณะท ำงำน 
 

 
นำงสำวอรวรรณ จรุงจิตอภินันท์ 
คณะท ำงำน 
 

 
นำยไพรัตน์  ฤทธิ์ประเสริฐ 
คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 
 
 

นำงนภัทร  สมวงศ์ 
คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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