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คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานการวิเคราะห์ และประเมินผลงานของเทคโนธานีในรอบปี
การศึ ก ษา 2556 (พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2557) ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพื่อให้เป็น
ข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเทคโนธานีจะนาผลประเมินไปใช้
กาหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ได้ผ่าน
การกลั่นกรองจากคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 และได้รับ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี เมื่ อวัน ที่ 13 มิ ถุนายน 2557 (จากการแจ้งเวีย น
เอกสาร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
ฉบับนี้ ได้มีการปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
หน่วยงาน) จากการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เทคโนธานี หวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่า รายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 ฉบับนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาการทางาน
ของเทคโนธานีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามปณิธาน และวิสัยทัศน์ของเทคโนธานีต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)
รักษาการแทนผู้อานวยการเทคโนธานี
ประธานคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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บทสรุปผู้บริหาร
เทคโนธานี มีบทบาทหน้ าที่ภ ารกิจหลักในการให้ บริการวิช าการ การปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่ให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงภารกิจในการบริการวิชาการ การปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสู่สังคมของมหาวิทยาลัย
ในปี การศึกษา 2556 เทคโนธานีได้ดาเนินการจั ดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่ วยงานเพื่อใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา
2556 (พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2557) ซึง่ เทคโนธานีได้มีตัวบ่งชี้ขั้นต่ารวม 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
เมือ่ พิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้ พบว่า
1. ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จานวนทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้ 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 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบัน (5 คะแนน)
6) ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกสถาบัน (5 คะแนน)
7) ตัวบ่งชี้ 7.1
ภาวะผู้นาคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และผู้บริหารทุกระดับ
ของเทคโนธานี (5 คะแนน)
8) ตัวบ่งชี้ 7.3
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (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
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (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 จานวนทั้งสิ้น 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1) ตัวบ่งชี้ 7.2
การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (4 คะแนน)
2) ตัวบ่งชี้ 9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(4 คะแนน)
3) ตัวบ่งชี้ 9.2
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ (4 คะแนน)
3. ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้ จานวนทั้งสิ้น 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1) ตัวบ่งชี้ 11.2
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (2 คะแนน)
ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
เทคโนธานี ได้กาหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้ชัดเจนอีกทั้งมีแผนกลยุทธ์ แผนการ
ดาเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกันและกัน และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ จาก 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 %
องค์ประกอบที่ 5

การบริการวิชาการ
เทคโนธานี ได้ รั บ มอบหมายภารกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ จากมหาวิ ท ยาลั ย คื อ งานบริก าร
วิชาการแก่สังคม ส่วนใหญ่เน้นการให้บริการในรูปแบบการจัดอบรม สัมมนา และการจัดทาค่ายวิชาการ
ค่ายเรีย นรู้ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลั ยให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยมีการสรรหาวิทยากร/
ผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
ตามเป้ าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย และมี กิจกรรมหรือโครงการบริการวิช าการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ และมีการ
วางแผนระบบการติดตามประเมินผล
สรุปผลการประเมินตนเอง :
ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวบ่งชี้ จาก 5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 %
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องค์ประกอบที่ 7

การบริหารและการจัดการ
เทคโนธานี มีระบบการบริหารสูงสุดโดยคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ซึ่งมีบุคลากร
หรื อหน่ วยงานทั้ งภายในและภายนอกที่ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย มาร่วมเป็น คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี
ที่ทาหน้าที่สาคัญในการกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ นโยบาย ซึ่งใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
ในการบริ ห ารจั ดการภายในหน่ ว ยงาน เพื่อให้ การดาเนิ นงานเป็นไปในทิ ศทางเดียวกัน โดยกาหนดให้
คณะกรรมการได้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง มี ก ารด าเนิ น การตามนโยบายของ
มหาวิท ยาลั ย อย่ างเป็ น รู ป ธรรมที่ ชั ดเจนอย่ างต่ อเนื่ องโดยมุ่ งเน้ น ให้ บุ คลากรมี ส่ ว นร่ว มต่อ การพั ฒ นา
หน่วยงาน ส่งเสริมให้ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาระบบบริห ารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหาร ช่วยให้เกิดความมั่นใจต่อระบบบริ หารยิ่งขึ้น ตลอดจนการพยายามนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาสนับสนุนการทางานให้มีระบบมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งชี้ จาก 4 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 75 %
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
เทคโนธานี มีรูปแบบการบริหารจัดการทางเงินและงบประมาณเป็นของตนเองแต่อยู่
ภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณ มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
มีการตรวจสอบการเงินและงบประมาณโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ได้สร้าง
ความเชื่อมโยงกับ การวางแผนงบประมาณตามภารกิ จได้เป็ นอย่างดี และมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินหรือแผนบริการหน่วยวิสาหกิจ ที่เป็นรูปธรรม
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ จาก 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 %
องค์ประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เทคโนธานี ให้ ความส าคัญ เรื่ องการประกัน คุ ณ ภาพโดยได้ จัด ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องถือเป็น
ส่วนหนึ่ง ในงานประจา โดยมีการบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
และประเมินผล มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางานและส่งผลให้มี การ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้ เข้าใจในการ
ทาประกันคุณภาพการศึกษา และได้ใช้ระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็ นรูปธรรม นอกจากนี้ยังได้นาระบบบริห ารคุณภาพมาตรฐาน ISO เข้ามาใช้ในหน่วยงานเพื่อส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรปฏิบั ติงานอย่างเป็นระบบ ได้กาหนดเป็นตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี ซึ่งจะพยายาม
ดาเนินการ ให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน ระดับดี
บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ จาก 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 50 %
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

ง

องค์ประกอบที่ 11

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานี ได้รับมอบหมายภารกิจหลักที่สาคัญจากมหาวิทยาลัย คือ งานปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เน้นการให้บริการในรูปแบบการให้คาปรึกษา ผ่านกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ เช่น โครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ คลินิกเทคโนโลยี การบริการที่ปรึกษาไทย โครงการ
iTAP เป็นต้น ตลอดจนงานศึกษาวิจัย ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี รูปแบบต่างๆ การสร้างความร่วมมือ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ได้มีการดาเนินการตามรูปแบบประกันคุณภาพให้เป็น ไปตาม
มาตรฐานที่ย อมรับ มีการจัดทาแผนเชื่อมโยงบูรณาการงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี
ให้เข้ากับภารกิจงานอื่นของมหาวิทยาลัย หรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการประเมินสัมฤทธิผล และนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
เชื่อมโยงบูรณาการ ซึ่งจะสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี เช่น การเชื่อมโยง
เข้ า กั บ งานบริ ก ารวิช าการ การให้ ค าปรึ ก ษาเชิ งลึ ก การเชิ ญ ผู้ เชี่ ย วชาญเข้ าร่ ว มวิ จั ย ต่ อ ยอดกั บ กลุ่ ม
อุต สาหกรรม การบ่ มเพาะธุรกิจ การวิจัยและพัฒนาผลิตภั ณฑ์ มันส าปะหลั ง การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ
ตามการบริหารงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/ IEC 17025 ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน ระดับดี
บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งชี้ จาก 4 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 75 %
องค์ประกอบที่ 12

การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
เทคโนธานี ได้ ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556
ในภารกิจหลัก 2 ประการ ได้แก่ งานบริการวิชาการ และงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ซึ่งทั้งสองภารกิจสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม มีเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ ทางด้ า นบริ ก ารวิ ช าการทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนและ
ท้องถิ่น โดยมีผลผลิตกิจกรรมและตัวชี้วัดความสาเร็จ แล้ว ปรากฎว่าบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 92
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ จาก 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 %
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำของเทคโนธำนี
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) รัฐบาลได้เน้นความสาคัญต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการพัฒ นาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ มหาวิทยาลั ยต่างๆ มีการปรับบทบาท
ให้ เอื้อ อ านวยต่อ การสร้ างความสั มพั น ธ์และร่ว มกัน ระหว่างภาคธุรกิจ เอกชนภาครัฐ บาลในการพั ฒ นา
วิทยาการร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีในการพัฒ นา
ทางด้านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศ ที่ ผ่ านมามี ปั ญ หาหลั กที่ ส าคั ญ 3 ประการ ที่ ต้อ งการ
การปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่
1. การวิจัยและพัฒนาขาดเป้าหมายและทิศทางการวิจัย ขาดความต่อเนื่อง ทาให้ไม่สามารถ
พัฒ นาไปสู่ ก ระบวนการผลิ ตในเชิงพาณิ ช ย์ได้ ขาดงบประมาณสนั บสนุน จากภาคเอกชน
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยังมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาน้อย
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสียเปรียบในสัญญาการนาเข้าเทคโนโลยี ขาดความสามารถ
ในการต่ อ รองและการคั ด เลื อ กเทคโนโลยี เพราะขาดข้ อ มู ล สารสนเทศขาดความรู้
และไม่สามารถพึ่งตนเองในการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ ทรัพยากรของประเภท
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
3. การขาดกาลังคนที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการผลิตกาลังคนผิดประเภทขาด
ประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติภาคสนามขาดความชานาญในการใช้อุปกรณ์ที่
ทั น สมั ย ซึ่ ง เปลี่ ย นไปตามเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และใช้ ก าลั ง คน
ไม่คุ้มค่า
ตลอดจนควรมีการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเฉพาะ เช่น ศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ
จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้วางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ และแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง โดยเตรียมการ
และวางแผนการจัดตั้ง เทคโนธำนี (Technopolis) ให้ เป็นส่ วนหนึ่งของแผนการจัดการตั้งมหาวิทยาลั ย
เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางการวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม
โดยสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด
เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด าเนิ น ทรงเปิ ด เทคโนธานี (Technopolis)
ซึง่ ประกอบด้วยอาคารจานวน 9 หลัง พื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 600 ไร่
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แผนการจัดตั้งเทคโนธานี เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในช่วงแรกก่อนที่จะ
พัฒ นาให้ เป็ น อุท ยานวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีที่ ส มบู รณ์ รัฐ บาลได้ก าหนดที่จะใช้บ ริเวณเทคโนธานี
เป็ น สถานที่ จั ด งานแสดงเกษตรและอุ ต สาหกรรมโลกในปี 2538 (world Tech’95 Thailand) ซึ่ งเป็ น
การแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับชาติ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็นทีร่ ู้จักอย่างกว้างขวาง
สภามหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารีในการประชุ มครั้ งที่ 2/2539 วันเสาร์ที่ 16 มี นาคม 2539
มีมติ อนุ มั ติ ให้ ยกเลิ กศู นย์ บริ การวิชาการกั บยุบเลิ กส่ วนงานเทคโนธานี ของสถาบั นวิจัยและพั ฒ นา ตั้งเป็ น
ส่วนงานมีฐานะเทียบเท่าสานักวิชา ศูนย์ และสถาบันของมหาวิทยาลัย เรียกว่า “เทคโนธานี” เพื่อทาหน้าที่
เป็ น หน่ ว ยงานกลางของมหาวิ ท ยาลั ย ในการด าเนิ น ภารกิ จ ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม และ
ด้านการปรับ แปลงถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียดตามข้อกาหนด มทส. ว่าด้วย
การจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2539
ปี พ.ศ. 2542 ได้ โ อนย้ ายโครงการสหกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ จากฝ่ ายวิ ช าการมาเป็ น
งานส่ ว นหนึ่ ง ของเทคโนธานี และปรั บ โครงสร้ า งจาก 5 ฝ่ า ย เป็ น 3 ฝ่ า ย คื อ ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป
ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 เทคโนธานีได้รับการ
รั บ รองระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 จากบริ ษั ท SGS (Thailand) Ltd. เป็ น ครั้ ง แรก
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
ปี พ.ศ. 2547 เทคโนธานี ได้ รั บการรั บรองการปรั บระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994
เป็ น ISO 9001 : 2000 จากบริ ษั ท SGS (Thailand) Ltd. เป็ นครั้ งที่ 2 เมื่ อวั นที่ 11 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2547
จากบริษัท SGS (Thailand) จากัด
ปี พ.ศ. 2549 ได้ ป รั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารของเทคโนธานี เป็ น 3 ฝ่ า ย 4 โครงการ คื อ
ฝ่ ายบริ ห ารงานทั่ วไป ฝ่ ายบริ การวิ ชาการ ฝ่ ายปรั บแปลงและถ่ ายทอดเทคโนโลยี โครงการอุ ทยาน ผี เสื้ อ
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โดยในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
ต่อเนื่ องเป็ นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2550 เช่นเดิม และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 เทคโนธานี
ได้ปรับเพิ่มอีก 2 โครงการ คือโครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ และโครงการหน่วยบริการงาน
แปลและล่าม
ปลายปี พ.ศ. 2552 ได้ เพิ่ ม อี ก 1 โครงการ คื อ โครงการหน่ ว ยบริ ก ารทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
โดยมีสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร F 1)
ต้นปี พ.ศ. 2553 ได้แต่งตั้งตาแหน่งหั วหน้าส านักงานผู้ อานวยการเทคโนธานี โดยได้มอบหมาย
ให้ เป็ นผู้แทนฝ่ายบริหารตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
เทคโนธานีได้รับการรับรองการต่ออายุระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO (Renew-certification) และการรักษา
ระบบคุณภาพมาตรฐาน (Surveillance) รวมถึงการรับรองการปรับเปลี่ยนยกระดับระบบคุณภาพมาตรฐาน
จาก ISO 9001 : 2000 เป็น ISO 9001 : 2008 จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. เป็นครั้งที่ 4
ต้นปี พ.ศ. 2554 ได้ปรับเพิ่มอีก 2 โครงการ คือ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และโครงการ
เมืองจราจรจาลอง
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เดื อนกุ มภาพั น ธ์ พ.ศ. 2555 ได้ มี การปรับเปลี่ ยนผู้ อานวยการเทคโนธานี และมี การแต่ งตั้ ง
รักษาการแทนรองผู้อานวยการเทคโนธานี เพิ่มอีก 1 ตาแหน่ง และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 มีการทดลอง
ปรับ เปลี่ ยนโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งแบ่ งโครงสร้างเป็ น 5 กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่ มอุทยานการเรียนรู้สิ รินธร
(Sirindhorn Learning Park) กลุ่ ม อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ (Science Park Group) กลุ่ ม บริ ก ารวิ ช าการ
(Academic Service Group) ก ลุ่ ม โค รงก ารพิ เศ ษ (Special Project Group) แ ล ะ ก ลุ่ ม ส นั บ ส นุ น
การบริ ห ารงานกลาง (Central Administration Support Group) โดยยกเลิ กต าแหน่ งหั วหน้ าส านั กงาน
ผู้ อานวยการเทคโนธานี เป็ นการภายใน และกาหนดให้ มี ระบบบริหารคุณ ภาพ (Quality Management
System) เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบภาระงานด้านระบบคุณภาพ 5 ระบบ ประกอบด้วย ระบบบริหารคุณภาพ
ISO ระบบประกันคุณ ภาพการศึกษา ระบบการจัดการความรู้ ระบบบริห ารจัดการความเสี่ ยง และระบบ
กิจกรรม 5ส ทั้งนี้ ให้ งานระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) อยู่ในความรับผิ ดชอบ
ของผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR และสังกัดอยู่ในสายบังคับบัญชาโดยตรงกับผู้อานวยการเทคโนธานี
เนื่ องจากมี การปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ างการบริ หารงานเทคโนธานี จึ งขอระงับการขอการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2555 –
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และจากการประชุมคณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวัน ที่
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี เล็ งเห็ นความส าคัญ การด ารงรักษาระบบ
คุณ ภาพมาตรฐานไว้ จึ งได้ มี ม ติ ให้ เทคโนธานี ด าเนิ น การตามระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO ต่อ เนื่ อ งไว้
เหมือนเดิม ดังนั้น เทคโนธานีจึงได้ดาเนินการเตรียมกลับเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
โดยแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR เพื่อทาให้มั่นใจว่ามีการดาเนินการตามขั้นตอน ในการกลับเข้าสู่ระบบ
คุณภาพและดารงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ไว้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการเทคโนธานีใหม่อีกครั้ง
และต่อจากนั้นได้มีการแต่งตั้งรองผู้ อานวยการเทคโนธานี โดยผู้บริหารชุดใหม่ได้มีนโยบายปรับโครงสร้าง
บริหารงานเทคโนธานีใหม่ และยังคงให้ความสาคัญในการดาเนินการตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO
เพื่ อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริ หารจั ดการภายในหน่ วยงาน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงเอกสารตามระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO ใหม่ให้สอดรับกับโครงสร้างปัจจุบัน ทาให้ต้องเลื่อนการตรวจประเมินจากบริษัท SGS
(Thailand) Ltd. ออกไป และคาดว่าจะได้รับการรับรองระบบคุณภาพประมาณปลายปี พ.ศ. 2557 นี้

2. บทบำทหน้ำที่
เทคโนธานี เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการ
วิช าการ พั ฒ นาปรับ แปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุม ชน ประสานความร่ว มมือกับ ภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดาเนินงาน
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 พัฒ นากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒ นา
ประเทศ เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.2 ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ป ระชาชน และหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค คล
ชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต
4.3 ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น
4.4 การพัฒนาเทคโนธานีให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์

5. แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำเทคโนธำนี
แผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ประกอบด้ ว ย
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) การพัฒนาสถานที่ทางานให้น่าอยู่เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตบุคลากร
5.6 เพียบพร้อม : มีเป้าประสงค์ดังนี้
1) เทคโนธานีเป็นต้นแบบชุมชนวิจัยที่สมบูรณ์
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6. แผนกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ 6 ด้ำน
การที่ เทคโนธานี จะเป็ น “นิ คมวิ จั ยของภู มิ ภาค” ตามวิ สั ยทั ศน์ ได้ เทคโนธานี ต้ องสามารถเป็ น
“อุทยานวิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ “พัฒนา” และ “ประโยชน์ร่วม” เป็นตัวขับเคลื่อน)
เป็น “คลังสมองของภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ “จัดการความรู้” เป็นตัวขับเคลื่อน) และเป็น “แหล่งเรียนรู้
ของสังคม” (โดยใช้กลยุทธ์ “เกื้อกูล” เป็นตัวขับเคลื่อน) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ ทั้ง 3 ประการนี้ จะเป็นไปได้เทคโนธานี
ต้ องมี “ระบบบริ หารคุ ณภาพมาตรฐานสากล” (โดยใช้ กลยุ ทธ์ “เข้ ม แข็ ง ” เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ น) นอกจากนี้
ผลสัมฤทธิ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถทาให้ เทคโนธานี “เป็นชุมชนวิจัยที่น่าอยู่ น่าทางาน”
(โดยใช้กลยุทธ์ “เพียบพร้อม” เป็นตัวขับเคลื่อน)

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

8. โครงสร้ำงบริหำรงำนเทคโนธำนี
เทคโนธานี ดาเนิ นงานภายใต้กากับของ “คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี ” ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากสานักวิชา และศูนย์ต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งมีอธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อานวยการ
เทคโนธานีเป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อานวยการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทาหน้าที่วางแผน
และกาหนดนโยบายในภาพรวม กากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กาหนด
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แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (15 พ.ย. 2556 - 30 เม.ย. 2557)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี

รองผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
คณะกรรมการระบบบริหาร ISO
ผู้แทนฝ่ายบริหาร

หัวหน้ำสำนักงำน
ผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี

หัวหน้ำสำนักงำน
อุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร

หน่วยบริหำรสำนักงำน

หน่วยบริกำรอุทยำน
กำรเรียนรู้สิรินธร

หัวหน้ำสำนักงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์และนวัตกรรม

หน่วยอุทยำน
วิทยำศำสตร์ภูมิภำค

หน่วยกำรคลังและงบประมำณ
หน่วยบริหำรระบบคุณภำพ

หน่วยพัฒนำธุรกิจและ
นวัตกรรม
หน่วยวิจัยและพัฒนำ

หัวหน้ำสำนักงำนบริกำร
วิชำกำรและโครงกำร
พิเศษ
หน่วยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน
หน่วยประสำนงำนบริกำร
ที่ปรึกษำไทย
หน่วยบริกำรอบรมสัมมนำ
แปลและล่ำม

หน่วยประสำนเฉพำะกิจ
หน่วยบริกำรค่ำยเยำวชน
หน่วยประสำนงำนโครงกำร
พิเศษ
หน่วยบริกำรสำรสนเทศและ
ประชำสัมพันธ์
* หน่วยบริกำรอำคำรและสถำนที่

หมำยเหตุ : * ปัจจุบันหน่วยบริการอาคารและสถานที่อยู่สังกัดสานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2557)
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ตามแผนภูมิที่ 1 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (15 พ.ย. 2556 - 30 เม.ย. 2557)
ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี มีอธิการบดีเป็นประธาน คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO มีผู้อานวยการเทคโนธานีเป็นผู้บริหารสูงสุดและเป็นประธานคณะกรรมการ มีรองผู้อานวยการ
เทคโนธานีเป็นผู้แทนฝ่ายบริหารระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเทคโนธานีได้แบ่งการบริหารงานตามโครงสร้าง
เป็น 4 สานักงาน ได้แก่ สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร สานักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และสานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ โดยมีลักษณะงานและ
ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละสานักงานดังนี้

1) สำนักงำนผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
หลักกำรและลักษณะงำน : เป็นสานักงานกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการภายในเทคโนธานีแทน
ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ เช่น ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด รายงานผลการดาเนินงานทางด้านการเงิน ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน บริหารจัดการ
ด้านบุคลากร และประสานงานอานวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและคล่องตัว
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลั ย รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อร่วมดาเนินงานเฉพาะกิจตาม
นโยบายของผู้บริหาร
ขอบเขตควำมรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 4 หน่วย ดังนี้
(1) หน่ วยบริ หำรส ำนั กงำน : ทาหน้ าที่ส นั บสนุ นการบริห ารงานของผู้ บ ริห ารให้ เกิด ความ
คล่ องตัวและเกิดประสิทธิภ าพ ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานเลขานุการ และงานทรัพยากรมนุษย์
โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้
- งำนสำรบรรณ มี ห น้ า ที่ รั บ หนั ง สื อ ของผู้ บ ริ ห ารจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง จากบุ ค คล
หน่ วยงานภายในและหน่ วยงานภายนอก ควบคุม ดูแลติดตามจัดเก็บรวบรวมข้อ มูล การจัดท าหนังสื อ
ประกาศ คาสั่งของเทคโนธานี ของมหาวิทยาลัย พิจารณาคัดกรอง แยกหนังสือทั้งภายในและภายนอก
เพื่อนาเสนอผู้บริหารหรือสานักงานที่รับมอบหมายหรือรับผิดชอบโดยไม่ต้องส่งถึงผู้บริหารระดับสูง ทั้งหมด
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของการจัดทาหนังสือ การแจ้งเวียนข่าวสาร นโยบาย เรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหาร
สั่งการ และจัดบุคลากร มทส. คุมสอบของมหาวิทยาลัย
- งำนเลขำนุกำร มีหน้ าที่ดูแลผู้บริหารหลายด้านพร้อมๆ กัน ได้แก่ การทาหนังสื อขออนุมัติ
ไปปฏิ บั ติ งานนอกพื้ น ที่ การด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยค่ าใช้ จ่ า ยต่ า งๆ การจั ด เตรี ย มเอกสารต่ างๆ รวมถึ ง
การจัดทาร่าง และพิมพ์ห นั งสือให้ ผู้บ ริห าร การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ พร้อมรับ -ส่งโทรสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประสานนัดหมาย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี จัดประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานระดับสานักงาน และจัดประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกับบุคคลภายนอก
- งำนทรัพยำกรมนุษย์ มีหน้าที่รับสมัคร คัดเลือก และทาสัญญาจ้างพนักงาน จัดฝึกอบรม
และจัดสัมมนาประจาปีพนักงาน งานจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการ
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อยู่ร่วมกันของพนักงานในองค์กร ตรวจสอบวันทางาน วันหยุด วันลา รวมรวมและสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อประเมินความดีความชอบ ติดต่อหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน
ดาเนินการทางวินัย และจัดประชุมพนักงาน
(2) หน่วยกำรคลังและงบประมำณ : ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเบิกจ่ายเงิน ควบคุมค่าใช้จ่าย
ตามแผนงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างของเทคโนธานี โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้
- งำนแผนงบประมำณ มี ห น้าที่ จัดท าแผนปฏิ บั ติการประจาปี ตามเกณฑ์ ตัว ชี้วัดผลงาน
ที่ได้ รับ มอบหมายจากมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี รายงานผลงานตามแผนงานหลั ก /งานประจา/
โครงการ ติดตามประเมินผลงานทบทวนแผนปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลดาเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหาร และ
ตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ทบทวนปรับปรุง
งบประมาณระหว่างปี ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณและจัดทา
ทะเบียนคุมแยกประเภทรายการเงินงบประมาณ
- งำนกำรเงินบัญชี มีหน้าที่ รับเงินรายได้เทคโนธานี ออกหลักฐานใบเสร็จรั บเงิน รายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน เบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย นาเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายนาส่งสรรพากร การคานวณและ
เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการประกันสังคม นาส่งเงินสมทบประกันสังคม
เบิกจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล จัดทาบันทึกรายการทางบัญชีในใบสาคัญต่างๆ จัดทางบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร สรุปค่าบริหารโครงการ แจ้งหนี้การใช้บริการพื้นที่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 1 จัดทา
ทะเบี ย นคุ ม ลู ก หนี้ แ ละเจ้ าหนี้ ทุ ก ประเภท การติ ด ตามลู ก หนี้ การให้ ข้ อ มู ล การตรวจสอบงบการเงิ น
ของหน่วยตรวจสอบภายในและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- งำนพั ส ดุ มี ห น้ า ที่ จั ด ซื้ อ /จั ด จ้ าง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ ตามกรอบวงเงิน งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ตามระเบียบวิสาหกิจ และดาเนินการตามระเบียบพัสดุ เบิกจ่ายวัสดุสานักงาน จัดเก็บดูแล รักษา
วัสดุสานักงาน จัดจาหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้ว จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน การควบคุมดูแลรักษาครุภัณฑ์
(3) หน่วยบริหำรระบบคุณภำพ : เป็นศูนย์รวมประสานความร่วมมือของบุคลากรให้มีส่วนร่วม
ในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ตามนโยบายของเทคโนธานี และของมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ย
งานระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO งานระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา งานระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง
งานระบบการจัดการความรู้ และงานระบบดาเนินกิจกรรม 5ส โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้
- งำนระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO มีหน้าที่แทนผู้บริหารในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO เสนอรายชื่ อ ผู้ ส มควรแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ จั ด การระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพและ
ผู้ควบคุมเอกสาร กาหนดนโยบายคุณ ภาพ เป้าหมายคุณ ภาพ แต่งตั้งทีมตรวจประเมินคุณ ภาพภายใน
วางแผนการดาเนินกิจกรรมระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เช่น การจัดอบรมบุคลากรเพื่อทบทวนข้อกาหนด
และให้พนักงานตระหนักต่อระบบบริหารคุณภาพ กาหนดตารางตรวจประเมินคุณภาพภายใน และกาหนด
ตารางตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก เพื่อขอการรับรองระบบคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานที่เกี่ยวข้อง
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- งำนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ (IQA) มีหน้าที่จัดประชุมคณะทางานประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาประจ าเทคโนธานี วางแผนด าเนิ น กิ จ กรรมให้ ส อดรับ กั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย
ประสานกั บ หน่ ว ยงานหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานภายในเทคโนธานี ในการรวบรวมข้ อ มู ล
เพื่อจัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยและเสนอต่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน เตรียมการต้อนรับและ
รายงานผลการดาเนิน งานเทคโนธานี ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับ
มหาวิทยาลัย
- งำนระบบบริหำรควำมเสี่ยง (RM) มีหน้าที่จัดประชุมคณะทางานบริหารความเสี่ยงประจา
เทคโนธานี เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการบริ ห าร
ความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย รวบรวมรายงานแผนการปรั บ ปรุ งการควบคุ ม ภาย ในระดั บ หน่ ว ยงาน
เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยประสานกับหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้ ข้อมูลการดาเนินกิจกรรมการปรับปรุง
ควบคุมภายใน และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย
- งำนระบบกำรจั ด กำรควำมรู้ (KM) มีห น้าที่ จัดประชุมคณะท างานการจัดการความรู้
ประจาเทคโนธานี วางแผนดาเนิน กิจกรรมให้ สอดรับกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลั ย ประสานกับ
หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ถอดบทเรียน จัดทา
รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยทราบ และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย
- งำนระบบกำรด ำเนิ น กิจ กรรม 5ส มี ห น้ าที่ จัดประชุ มคณะท างานด าเนิน กิ จกรรม 5ส
ประจ าเทคโนธานี วางแผนด าเนิ น กิ จ กรรมให้ ส อดรั บ กั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น
การรณรงค์ ใ ห้ ท ากิ จ กรรม 5ส จั ด กิ จ กรรม Big Cleaning Day จั ด กิ จ กรรมตรวจประเมิ น เป็ น ต้ น
ประสานกับหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยทราบ
และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย
(4) หน่ ว ยประสำนเฉพำะกิ จ : ท าหน้ า ที่ ป ระสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก
เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเฉพาะกิ จต่ างๆ ที่ เป็ น ภารกิจ หรือ นโยบายของมหาวิท ยาลั ยให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ขณะนี้มีงานเฉพาะกิจต้องดาเนินการ 2 งาน ได้แก่ งานการจัดตั้งโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน์ และ
งานศูนย์เครือข่าย สมศ. โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้
- งำนกำรจัดตั้งโรงเรียนสุรนำรี วิวัฒน์ มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดตั้งโรงเรียน จัดทาเอกสารประกอบการขออนุญาตการจัดตั้งโรงเรียน ร่างระเบียบปฏิบัติ และดาเนินงาน
ต่างๆของโรงเรียน จัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการ ของโครงการ
จัดตั้งโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน์ ชุดต่างๆ รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อสานักงานสภามหาวิทยาลัย
หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการบริหารเทคโนธานี ส่วนแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อยู่ระหว่าง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดตั้ง)
- งำนศูน ย์เครือข่ำย สมศ. มีห น้าที่ จัดประชุมกรรมการบริห ารศูนย์เครือข่าย สมศ. และ
ส่งรายงานการประชุมให้ สมศ. ทราบ จัดทารายงานผลการดาเนินงานและรายงานสรุปการ รับ-จ่ายเงิน
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ของศูน ย์ เครือข่าย สมศ. รายงานสถานการณ์ ความเคลื่ อนไหวการขับเคลื่ อนงานด้านประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อพร้อมรั บการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจน
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โดยเชื่อมโยงกับระบบ Automated QA ของ สมศ. และส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับใช้ผลการประเมิน ในการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา
รวมถึงการติดตามในเชิงลึกเพื่อการศึกษาเรื่องการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒ นาของสถานศึกษา
ตลอดจนเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและให้ ค าแนะน า
แก่นักวิชาการ
2) สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร
หลักกำรและลักษณะงำน : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการระดมทรัพยากรและ
สรรพก าลั ง ที่ มี อยู่ ในมหาวิ ท ยาลั ย มาใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด เพื่ อสร้ างมหาวิ ท ยาลั ยให้ เป็ น องค์ ก ร
แห่ งการเรี ยนรู้ ที่ เป็ นเลิ ศทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ บั ณ ฑิ ตมี ภู มิ รู้ ภู มิ ธรรม และภู มิ ปั ญญา
เพื่ อการพั ฒนาสั งคมที่ มี ความสุ ขและยั่ งยืน ซึ่งถื อเป็ นการปฏิ บั ติ ตามภารกิ จความรับผิ ดชอบต่ อสั งคมของ
มหาวิทยาลัย (USR: University Social Responsibility) โดยถ่ายทอดผ่านสื่อการเรียนรู้ แบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ขอบเขตควำมรับผิดชอบ : ดังนี้
(1) หน่วยบริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร : ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่รองรับการจัดกิจกรรม
สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าเยี่ยมชม ดังนี้
- อุท ยำนผีเสื้อเฉลิ มพระเกียรติ : เป็น แหล่ งเรียนรู้เพื่ อ การปลู กฝั งค่านิย มและจิตส านึ ก
ในการอนุ รักษ์ ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งสร้างสรรค์ทัศนคติที่ ถูกต้องดีงามในการพัฒ นาประเทศ
ที่ ใ ห้ แ นวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ ให้ แก่ เยาวชน และประชาชน รวมทั้ ง เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
ของผู้ เข้ าเยี่ ย มชมทั่ ว ไป มี ก ารจั ด นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการและความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ แมลง
พร้อมตัวอย่างแห้งของแมลงนานาชนิด มีนิทรรศการที่มีชีวิตได้แก่การปลดปล่อยผีเสื้อสวยงามชนิดต่างๆ
ในโดมที่มีการจัดสวนที่สวยงาม มีการเพาะเลี้ยงผีเสื้อและแมลงศัตรูธรรมชาติบางชนิด เพื่อจัดแสดงวงจรชีวิต
จริงประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ของนักเรียน
- อำคำรกำญจนำภิเษก : เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ในด้ า นต่ า งๆ ภายในอาคารมี นิ ท รรศการถาวร 5 โซน ได้ แ ก่ โซนที่ 1 จั ด แสดงแนวคิ ด
ในการทรงงาน หรือ “ห้ องทางานของพ่อ ” โซนที่ 2 จัดแสดงพระราชกรณี ยกิจเกี่ยวกับการพัฒ นาและ
บริ ห ารจั ดการน้ า เช่น การสร้ างเขื่อน อ่ างเก็บน้ า โซนที่ 3 จัดแสดงแนวคิดในการอยู่ร่วมกับ ธรรมชาติ
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โซนที่ 4 เป็นจุดสาคัญที่นาเสนอความยิ่งใหญ่ของน้าพระทัยของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและโซนที่ 5 เป็นจุดที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว โดยการ
ถ่ายรูปและเขียนคาถวายพระพรขึ้นฉายเป็นวอลล์เปเปอร์ที่ผนังด้านข้าง
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- ห้ อ งไทยศึ ก ษำนิ ทั ศ น์ : เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างวั ฒ นธรรมของอี ส าน ภายในอาคาร
มี นิ ท รรศการ วั ส ดุ ท างวั ฒ นธรรม ที่ ช าวบ้ านอี ส านยั งคงผลิ ต และใช้ ป ระโยชน์ ในวิถี ชี วิ ต โดยแบ่ งเป็ น
4 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องจักสานไม้ไผ่ ผ้าทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องปั้นดินเผา และอื่นๆ เช่น ของเล่นพื้นบ้าน
เอกสารทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการ
ย่อยหมุนเวียนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ นิ ทรรศการว่ าวไทย นิทรรศการ บุญบั้งไฟ นิทรรศการผ้าไทย นิทรรศการ
กับดับจักสาน และการจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ
- พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เทคโนโลยี ไทยโบรำณ : เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ไทย
สมัยโบราณ โดยจัดแสดงอุปกรณ์ไว้อย่างหลากหลาย และมากมายนับพันชิ้น บนพื้นที่จัดแสดงประมาณ 3,000
ตารางเมตร เช่ น จรวด (บั่ งไฟตะไล) กั งหั น ลม ฟั น เฟื อ งหลากหลายชนิ ด และดี ต ะบั น ไฟ นอกจากนี้
มีเกวียนจากภาคต่างๆ อุปกรณ์ ทานาแบบครบวงจร ระหั ดวิดน้าแบบต่างๆ เครื่องหี บอ้อย เครื่องจับสัตว์บก
เครื่องประมง อุปกรณ์ผลิตผ้าครบวงจร เครื่องทอเสื่อ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือช่าง ตะเกียงโบราณ อาวุธ
หม้อไหโบราณ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
- สวนเกษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ 50 พรรษำ : เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ การท าเกษตร
แบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีการผลิตพืชแบบอินทรีย์ ภายใต้
วัตถุป ระสงค์เพื่ อให้ เป็ น สถานที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีท างด้านเกษตรอิน ทรีย์ส าหรับเกษตรกร
นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สาหรั บบ่มเพาะและทาการวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์
ของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัย ทั้งในระดับเชิงลึกและเชิงกว้าง
- โครงกำร อพ.สธ.-มทส. และโครงกำรพฤกษศำสตร์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่กาเนิดขึ้นจาก
การสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุ รัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี (อพ.สธ.) ซึ่ งในปี พ.ศ. 2545 ได้ กาหนดให้ เพิ่ ม พื้ นที่ ภ ายในบริเวณ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพของพรรณไม้ เนื่ อ งจาก
เป็ น พื้น ที่ที่ ยั งคงสภาพป่ า และกาลั งฟื้น สภาพจากการเป็ นพื้ นที่ ป่าเสื่ อมโทรมที่ ถูกบุกรุกทาลายมาก่อ น
ที่ม หาวิท ยาลั ย จะเข้ามาใช้ ป ระโยชน์ เดิมผื นป่ าแห่ งนี้ เคยเป็ นป่ าเต็งรังมาก่ อน และมี พ รรณไม้ที่ ขึ้น เอง
ตามธรรมชาติมากกว่า 400 ชนิ ด จึงได้มีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และได้มีการจัดตั้งเป็น
สวนพฤกษศาสตร์ เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรทางชี ว ภาพที่ ส ามารถบ่ ง ชี้ ไ ด้ ว่ า พื ช แต่ ล ะชนิ ด
อยู่ในสภาพใด เช่น พืชหายาก พืชใกล้สูญพันธ์ พืชกาลังถูกคุกคาม และพืชที่พบทั่วไป
- เมื องจรำจรจ ำลอง : เป็ นแหล่ งเรียนรู้ที่ บริษั ท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากั ด
ร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จั ด สร้ างขึ้ น ในบริเวณมหาวิ ท ยาลั ย บนพื้ น ที่ 7 ไร่ เพื่ อ เป็ น
ศูนย์ฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
ปลอดภั ย ตามแนวคิ ด “ถนนสี ข าว” ให้ กั บ เยาวชนและประชาชนในเขตภู มิ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
โดยเน้นที่การฝึกปฏิบัติจริงบนเส้นทางจราจรจาลอง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นฐาน การเรียนรู้
6 ฐาน ได้แก่ มีการจัดอบรมปฐมนิเทศเบื้องต้น การให้ความรู้ เรื่องกฎจราจร การให้ความรู้ป้ายจราจรและ
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เครื่องหมายจราจร การให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจร การให้ความรู้การเลือกใช้รถ และให้ทดลองขับขี่จริง
และส่วนที่ 2 เป็นเมืองจราจรจาลองสาหรับทดสอบขับขี่
3) สำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม
หลั กกำรและลัก ษณะงำน : ส านั กงานอุท ยานวิท ยาศาสตร์และนวัต กรรม เป็ น ศูน ย์ก ลาง
ทางวิชาการในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง พัฒนาและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
สร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้คาปรึกษา สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความมั่นคง
และยั่ งยื น สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การวิจั ย และพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าหรับ ผู้ ประกอบการ ยกระดับ เทคโนโลยี
การผลิ ต ให้ บ ริ ก ารวิ เคราะห์ ท ดสอบทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เชื่ อ มโยงน าผลงานวิ จั ย ออกสู่ เชิ ง พาณิ ช ย์
ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้างการบริหารงานที่ทาหน้าที่ให้บริการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ
ขอบเขตควำมรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี้
(1) หน่ ว ยอุ ท ยำนวิ ท ยำศำสตร์ ภู มิ ภ ำค : เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ป ระสานงาน กั บ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณสาหรับการดาเนิน
กิจกรรมตามนโยบายการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้
- งำนบ่มเพำะวิสำหกิจและนวัตกรรม : ทาหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่สนใจ
ในการประกอบธุรกิ จ หรื อผู้ ที่ เริ่ม ต้น ธุรกิจ โดยอาศัยองค์ค วามรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจั ย
ของมหาวิทยาลัย ในการยกระดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการ
ก่อตั้งบริษัทใหม่ (Start – up company) จนสามารถเติบโตพร้อมที่จะดาเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง (Spin – off
company/Graduate)
- งำนบริกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ : ทาหน้าที่ให้บริการให้คาปรึกษา ยื่นจดแจ้งทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก และผลักดันให้เกิดการนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำร : เป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยที่ได้มาตรฐาน
ในระดับ สากล มีห น้าที่ให้การบริการห้องปฏิบัติการทดสอบด้านต่างๆ เช่น บริการทดสอบวัสดุ บริการ
ทดสอบทางการเกษตร บริ ก ารวิ เคราะห์ แ ละทดสอบตั ว อย่ า งทางด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยา เคมี กายภาพ
การวิเคราะห์น้า และให้บริการอุปกรณ์พื้นฐานทางห้องปฏิบัติการด้วย
(2) หน่วยพัฒนำธุรกิจและนวัตกรรม : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานความร่วมมือและ
ความต้องการระหว่างภาคอุตสาหกรรม กับมหาวิทยาลัย หรือระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
ภายใต้ความร่ วมมื อในมิติต่างๆ ทั้ง ความร่ว มมือด้านการวิจัย การปรับ แปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย โดยทาการเสาะ
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แสวงหาเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย จากในและต่ างประเทศ โดยมี รู ป แบบการให้ บ ริก ารหลายรูป แบบ เช่ น
บริการจัดคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี และบริการเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น
(3) หน่วยวิจัยและพัฒนำ : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานความร่วมมือ ด้านการทาวิจัย
การให้คาปรึกษาด้านเทคนิคและโรงงานต้นแบบ โดยเน้นอุตสาหกรรมเกษตร ในการทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้ แก่ภ าคเอกชน
เพื่ อช่ว ยพั ฒ นาศักยภาพด้านธุรกิ จ รวมทั้งการยกระดับ เทคโนโลยีการผลิ ต โดยการเชื่อ มโยงระหว่าง
ผู้ให้ บ ริการเทคโนโลยี กับ ผู้ใช้เทคโนโลยี การจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ ความช่วยเหลื อด้าน
การวิจัยและพัฒนาเข้าไปให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาในโรงงาน
4) สำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ
หลักกำรและลักษณะงำน : เป็นสานักงานที่ รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการ
แก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ บริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั งคม ในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการทาหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
ขอบเขตควำมรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 7 หน่วย ดังนี้
(1) หน่วยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน : เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ งานคลินิกเทคโนโลยี มทส.
(ซึ่ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ) งาน 32 อ าเภอ 3 2 ดอกเตอร์ มทส.
งานให้ ค าปรึ ก ษาด้ านเทคโนโลยี เป็ น ต้ น ซึ่ งท าหน้ าที่ ให้ ค าปรึก ษาและบริก ารข้ อ มู ล ด้ านเทคโนโลยี
ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ ชุ ม ชน การให้ บ ริก ารค าปรึก ษาและแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะพื้ น ที่ การเผยแพร่ข้ อ มู ล
ด้านเทคโนโลยี ฯลฯ
(2) หน่ ว ยประสำนงำนบริ ก ำรที่ ป รึ ก ษำไทย : เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ป ระสานงาน
ความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย รวบรวมประวัติและผลงานคณาจารย์ที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย
ประสานการจัดทาข้อเสนอเพื่อเข้ารับ เป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการของภาครัฐ เช่น กระทรวงพลั งงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(3) หน่วยบริกำรอบรมสัมมนำ แปลและล่ำม : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานและ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดฝึกอบรม/สัมมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประสาน
ความร่วมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรเอกชนต่างๆ ทุกระดับให้ มีศักยภาพในการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยื น โดยประสานและจัดหา
ผู้ เชี่ย วชาญเฉพาะด้ านมาร่ ว มเป็ น ที มถ่ ายทอดความรู้ด้ านต่ างๆ ให้ กับกลุ่ มเป้ าหมาย ไม่ ว่าจะเป็ นด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบบริหารคุณภาพ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย
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ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการจัดอบรมเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน
และการจัดทาผลงานเพื่อยกระดับวิทยฐานะให้กับบุคลากรทางการศึกษา
(4) หน่วยบริกำรค่ำยเยำวชน : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่จัดอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาเยาวชน
ให้มีความรู้และความเข้าใจในวิชาการทุกแขนงและมีพัฒนาการในการศึกษาหาความรู้ตามศักยภาพและ
สามารถปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาจากทุกเขตพื้นที่ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่
(5) หน่ วยประสำนงำนโครงกำรพิ เศษ : เป็ นหน่ วยงานที่ ท าหน้ าที่ ประสานงานและสนั บสนุ น
ส่งเสริมการดาเนินโครงการพิเศษต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2 โครงการ ดังนี้
- โครงกำรห้ องเรีย นวิท ยำศำสตร์ : เป็ น โครงการที่ ท าหน้ าที่ จัด การเรีย นการสอน และ
การจั ด กิจ กรรมพั ฒ นาความสามารถของนั ก เรียนตามหลั กสู ต รของโรงเรีย นมหิ ด ลวิท ยานุ ส รณ์ ซึ่ งเป็ น
หลั ก สู ต รส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษ ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ละ
ทาหน้าที่ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในการใช้สถานที่และคณาจารย์มาร่วมเป็นอาจารย์
ผู้สอน รวมทั้งประสานความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาหลักๆ
- ศูน ย์วิจัยมัน สำปะหลังและผลิตภัณ ฑ์ : เป็นศูนย์กลางการทาวิจัย พัฒ นา ทดสอบและ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มั น ส าปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากมั น ส าปะหลั ง อย่ า งครบวงจร
ตั้ ง แต่ ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต การปลู ก การจั ด การ การเก็ บ เกี่ ย ว การแปรรู ป มั น ส าปะหลั งเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
เป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ต่ างๆ และมี ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มั น ส าปะหลั ง
โดยเฉพาะเทคโนโลยี การเพิ่ มผลผลิ ตมัน ส าปะหลั ง ท าให้ เกษตรกรชาวไร่มี ความรู้ มีท างเลื อก มีรายได้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนสนับสนุนให้ผลงานวิจัย พัฒ นาผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลังออกสู่เชิงพาณิชย์และ
เป็นที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง
(6) หน่วยบริกำรสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงาน
ให้ บริ การเทคโนโลยี สารสนเทศแก่ ฝ่ ายต่ างๆ ภายในเทคโนธานี เช่ น จั ดการฐานข้ อมู ล บริการออกแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของเทคโนธานีและเผยแพร่ข่าวสารขององค์กรให้พนักงานได้รับ
ทราบ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นการสนั บสนุนหรือส่ งเสริมการดาเนินการกิจกรรมของหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังให้บริการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอกด้วย
(7) หน่วยบริกำรอำคำรและสถำนที่ : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานให้บริการอาคาร
สุรพัฒ น์ 1 และอาคารสุรพัฒ น์ 2 รวมถึงบริเวณโดยรอบ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยอาคารสุรพัฒน์ 1 ให้บริการ 2 ลักษณะ คือ บริการให้เช่าสถานที่เพื่อจัดตั้งสานักงาน และบริการห้อง
เพื่อจัดประชุม และอบรมสั มมนา ส่วนอาคารสุรพัฒ น์ 2 ให้ บริการเพื่อใช้จัดประชุม อบรมและสัมมนา
เช่ น กั น นอกจากนี้ ยั ง ให้ บ ริ ก ารอาคารและสถานที่ บ ริ เวณโดยรอบ จั ด งานกิ จ กรรมพิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น
แสดงนิทรรศการผลงานด้านวิชาการ ทางการเกษตร ทางอุตสาหกรรม ทางธุรกิจ ตลอดจนการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
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9. บุคลำกร
ปี การศึกษา 2556 (ณ วัน ที่ 30 เมษายน 2557) เทคโนธานี มี บุ คลากรรวมทั้ งสิ้ นจานวน 78 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน ตาแหน่งผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน บุคลากร
สายวิ ช าการ และบุ คลากรผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ได้ แก่ พนั ก งานประจ า มทส. จ านวน 22 คน พนั กงานประจ า
เทคโนธานี จานวน 41 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวน 15 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 : จานวนบุคลากรเทคโนธานีตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)
สถำนภำพพนักงำน

รวม

พนักงำนประจำมหำวิทยำลัย
- พนักงานสายวิชาการ
- พนักงานสายปฏิบัติการฯ
พนักงำนประจำเทคโนธำนี
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
รวมทั้งสิ้น

22
8
14
41
15
78

ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
2
1
3

วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
7
7
29
14
50

6
6
10
16

9
8
1
9

10. รำยงำนทำงกำรเงิน
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556
แสดงถึงฐานะทางการเงิน โดยมีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินและส่วนของทุน 83.66 ล้ำนบำท
หน่วย : ล้ำนบำท

สินทรัพย์
ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ถาวร

83.66
33.76 (40%)
49.90 (60%)

หนี้สินและส่วนของทุน
ประกอบด้วย
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินอื่น ๆ
ส่วนของทุน

83.66
25.25 (30%)
38.77 (46%)
19.64 (24%)

แผนภูมิที่ 2 : งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
สินทรัพย์ถำวร,
49.90, 60%

สินทรัพย์
หมุนเวียน,
33.76,
40%

หนี้สินอื่นๆ,
38.77,
46%

ส่วนของทุน,
19.64, 24%

หนี้สิน
หมุนเวียน,
25.25,
30%
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งบรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556
ผลการดาเนินงานในรอบปี มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 96,106.98 บาท ประกอบด้วย
รายได้ทั้งสิ้น 75.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 75.31 ล้านบาท
หน่วย : ล้ำนบำท

รำยได้รวมทั้งสิ้น

75.40

ประกอบด้วย
รายได้เงินอุดหนุน
รายได้เงินวิสาหกิจ

ค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น

ประกอบด้วย
10.60 (14%)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
64.80 (86%)
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคา
แผนภูมิที่ 3 : งบรายได้-ค่าใช้จ่าย สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
รำยได้วิสำหกิจ,
64.80, 86%

รำยได้อุดหนุน,
10.60, 14%

75.31
21.58 (30%)
47.80 (63%)
3.13 (4%)
2.80 (3%)

ค่ำใช้จ่ำย ค่ำสำธำรณูปโภค,
3.13, 4%
บุคลำกร,
ค่ำเสื่อมรำคำ,
21.58,
2.80, 3%
30%
ค่ำใช้จ่ำย
ดำเนินกำร
, 47.80,

63%

11. ผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
เทคโนธานีได้ดาเนินงานตามภารกิจในด้านการบริการวิชาการและด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและ
พัฒ นาเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังได้ดาเนิ นการด้านบริห ารจัดการภายในองค์ก รเพื่อเป็นส่วนสนับสนุนงาน
ตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้
(1) ด้านการบริก ารวิช าการ ได้ ดาเนิ น การหลากหลายกิจ กรรม เช่น การส ารวจความต้องการ
ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ การน าองค์ ค วามรู้ ไปใช้ ในการพั ฒ นาและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
เพื่ อสนั บ สนุ น การเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน มีการจัดอบรมสั มมนาเพื่อพัฒ นาชุมชนและท้องถิ่น
มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น มีกิจกรรมความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
กับชุมชนและท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เป็นต้น ทาให้มี
จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการบริการวิชาการอยู่ในระดับ 4.55
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(2) ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี ได้ดาเนินการหลากหลายกิจกรรม ได้แก่
การสารวจความต้องการด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การนาองค์ความรู้ด้านการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีนาไปใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม การชี้นาด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม เป็นต้น ทาให้มีจานวนเครือข่ายความร่ วมมือด้านปรับแปลง
ถ่ายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้าน
การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี อยู่ในระดับ 4.41
(3) ด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมอบให้ฝ่ายบริหาร โดยส่วนสารบรรณ
และนิติการ ใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประสานภารกิจกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
จาแนกตามกลุ่มมิติ ความพึงพอใจ และหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งถามแนวคิดของการบริหารงานแบบ “รวมบริกำร
ประสำนภำรกิจ” ในด้ำนมิติควำมพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ 1. ลดขั้นตอนการทางาน
หรือลดระยะเวลาในการทางาน (ประสิทธิภาพ) 2. ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด) และ 3.เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด (ประสิ ท ธิ ผ ล) ซึ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2556 เทคโนธานี ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจ 3.62
(ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ย 3.45) โดยจาแนกตามมิติความพึงพอใจ 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. ควำมคืบ หน้ ำกำรดำเนิ นกำรตำมผลกำรประเมิน ของคณะกรรมกำรประเมิ นคุณ ภำพ
กำรศึกษำภำยใน (ระดับหน่วยงำน) ปีกำรศึกษำ 2555 (เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 56)
จุดเด่น :
1) มีค วามยื ด หยุ่ น และมี พ ลวัต รของหน่ ว ยงาน ซึ่ งสร้างโอกาสและศั กยภาพในการท าภารกิ จ
ได้หลากหลาย
2) เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ที่มีกระบวนการประกันคุณภาพที่ดี นอกเหนือจากการประกันคุณภาพ
ภายในหน่วยงานยังได้รับ ISO 9001:2008
3) มีการจัดทาเทคโนโลยี catalog โดยจาแนกประเภทเทคโนโลยี กลั่นกรองสถานะความพร้อม
เพื่อถ่ายทอดไปสู่ การใช้งานเชิงพาณิ ช ย์ และเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเพิ่มโอกาส
ในการใช้ประโยชน์ในการลงทุนของการวิจัย

รายงานการประเมินตนเอง(SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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แนวทำงเสริม :
1) หน่ วยงานควรทบทวนการกาหนดวิสัยทัศน์ และเรื่องที่มุ่งเน้น (Focus) ให้ เหมาะสมกับ
ขอบเขตของพันธกิจหลักและโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนไป
2) ควรจัดทา Road Map ของพัฒนาการและเป้าหมายระยะยาวให้ชัดเจน
3) ควรก าหนดนโยบายเพื่ อส่ งเสริ มให้ คณาจารย์ และนั กวิ จั ยมี ส่ วนร่วมในการให้ บริ การผ่ าน
เทคโนธานีเพิ่มขึ้น
4) ควรมีการประเมินความสาเร็จและติดตามผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
เทคโนธำนีดำเนินงำนตำมแนวทำงเสริม ดังนี้
1) ปรับ โครงสร้างการบริห ารเทคโนธานีให้ รองรับการบริการวิช าการเชิงรุก Focus เฉพาะ
ภารกิจหลักและประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการดาเนินงานพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
2) จัดทาแผนบริการระยะสั้นและระยะกลาง 2558-2562 เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายระยะยาว
3) มีการกาหนดนโยบายการส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการคลินิกเทคโนโลยี
4) มี ก ารด าเนิ น งานตามวงจรคุ ณ ภาพ (PDCA) ภายในหน่ ว ยงานเพื่ อ น ากลั บ มาใช้ ใ น
การดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหมาะสม อาทิ โครงการ 32 อาเภอ 32 ด็อกเตอร์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
1) ควรด าเนิ น การให้ ลั ก ษณะของ Initiative mode ให้ ชั ด เจน เช่ น การ Spin off การตั้ ง
กองทุนเพื่อการลงทุนหรือมีบุคลากรฝ่ายการตลาดเชิงรุก การบ่มเพาะการสร้าง Start up
จากงานวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรเพื่อตั้งเป็นธุรกิจ เช่น ไก่เ นื้อพันธุ์โคราช
โควากิว เป็นต้น
2) ตัวบ่งชี้ 12.1 การกาหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัด ในระดับผลลัพธ์ที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณของผลผลิ ต เช่น
ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม การยกระดับนวัตกรรมของภูมิภาค เป็นต้น
เทคโนธำนีดำเนินงำนตำมแนวทำงเสริม ดังนี้
1) มีการผลักดันการนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไปสู่เชิงพาณิชย์ อาทิ โครงการ R2M ของ
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
2) การส่ ง เสริ ม การจ าหน่ า ยหรื อ มอบสิ ท ธิ์ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
3) มีการปรับ รูปแบบการรายงานผลการดาเนินงานในลักษณะเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และ
มี ก ารติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนฯ เชิ ง คุ ณ ภาพเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ น ามาใช้ ในการ
ดาเนินการและจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป
นอกจากนี้ ยังได้ดาเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานและผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 2
และได้ดาเนิ น งานตามจุ ดอ่อ นจากผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดั บสถาบัน มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 3
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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ตารางที่ 2 : การดาเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555
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ยังไม่
ดาเนินการ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ปี
จุดอ่อน :
การศึกษา
1.คณาจารย์ในสานักวิชาต่างๆ มีภาระงานสอนจานวน 2557
มาก ทาให้การดาเนินงานบริการวิชาการไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
2. การดาเนินงานบริการวิชาการบางโครงการยังขาด
การติดตามและประเมินผลกระทบที่มีต่อบุคคล ชุมชน
และสังคม
3. ยั ง ขาดฐานข้ อ มู ล ผู้ เ ชี่ ย วชาญ/วิ ท ยากร และ
ผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางแก้ไข :
1. หาวิธีการสร้างแรงจูงใจหรือปรับปรุงรูปแบบการ
ดาเนิ นงานด้านบริการวิชาการ เพื่ อให้คณาจารย์ใน
ส านั ก วิ ชาต่ างๆ เข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการจั ด บริ ก าร
วิชาการให้มากขึ้น
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการโดยคานึงถึงกระบวนการ
PDCA เพื่อให้การดาเนินงานครบวงจร โดยเฉพาะการ
ติ ด ตามผลกระทบที่ มี ต่ อ บุ ค คล ชุ ม ชนและสั งคม
รวมถึ งการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขปั ญ หาในการให้ บ ริ ก าร
วิชาการอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

แล้วเสร็จ

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข

การดาเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข
การดาเนินงาน

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)



-

-

มีการดาเนินการตามกระบวนการ PDCA โดยมีความสอดคล้องกับระบบ ISO
9001:2008
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3. ก าหนดแผนและงบประมาณในการปรั บ ปรุ ง
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร และผู้รับบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ปี
จุดอ่อน :
การศึกษา
1. ขาดระบบสารสนเทศ (MIS) เข้ า มาช่ ว ยในการ 2557
บริหารจัดการด้านการเงิน
2. ระบบกฏเกณฑ์บางเรื่องขาดความยืดหยุ่นไม่เอื้ อ
สนั บ สนุ นการท างานกั บหน่ วยวิ สาหกิจที่ ต้ องอาศั ย
ความคล่องตัวและรวดเร็วตอบสนองภายนอกได้
แนวทางแก้ไข :
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนระบบสารสนเทศ (MIS)
ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการผู้ใช้งาน
2. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลัก

ทบทวนระเบียบหรือให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติชัดเจน
อย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยวิสาหกิจ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

ยังไม่
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินงาน

แล้วเสร็จ

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

การดาเนินงาน

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

-


-



มหาวิทยาลัยโดยสถานส่งเสริมและพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(MIS) ได้ดาเนินการจัดทาระบบฐานข้อมูลให้แก่เทคโนธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ซึ่งเทคโนธานียงั ไม่ได้นามาใช้ เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน

-

มหาวิ ท ยาลั ย โดยหน่ ว ยตรวจสอบภายในมี ก ารนั ด ประชุ ม หน่ ว ยวิ ส าหกิ จ
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 57 โดยมีการให้ความรู้ด้านระเบียบการเงิน การบัญชี ตลอดจน
ข้อสังเกตของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน แก่พนักงานหน่วยวิสาหกิจ
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ยังไม่
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินงาน

แล้วเสร็จ

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

การดาเนินงาน

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

องค์ ประกอบที่ 11 การปรั บแปลง ถ่ ายทอด และ ปีการศึกษา
พัฒนาเทคโนโลยี
2557
จุดอ่อน :
1. บุคลากรผู้ให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี : ซึ่งเป็นคณาจารย์มีภาระงานมากทัง้
ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริหารทาให้
ไม่สามารถให้บริการผู้ขอรับบริการได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกด้าน
แนวทางแก้ไข :
1. มหาวิทยาลัยควรมี การสร้างแรงจูงใจเพื่ อให้ เกิ ด
การตระหนักถึงความจาเป็น / ความสาคัญของการ
ให้ บ ริการด้ านการปรั บแปลง ถ่ ายทอด และพั ฒ นา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่สังคม เช่น ให้น้าหนักภาระ
งานด้านนี้ให้มากขึ้น และมีรางวัลพนักงานดีเด่นด้าน
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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ตารางที่ 3 : การดาเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. บางหน่ วยงานไม่ มี การประเมิน ความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการของหน่วยงาน
แนวทางแก้ไข
ทุ ก หน่ ว ยงานควรมี ก ารก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ประจาทุกปี
ความพึ งพอใจและอาจมีการแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ เช่น การศึกษา
กลุ่ มอาจารย์ กลุ่ ม นั กศึ กษา และกลุ่ มบุ ค คลภายนอก
เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ
องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี
1. สิทธิบัตรซึ่งมี การจดร่วมกับ หน่วยงานให้ทุนต่างๆ
ยั งไม่ ถู ก น ามานั บ รวมในการประเมิ น และน ามา
ผลักดันและนาไปใช้ประโยชน์จริง
แนวทางแก้ไข
ควรประสานและรวบรวมสิทธิบัตรร่วมต่างๆ กับแหล่งทุน ประจาทุกปี
ภายนอก เพื่อรวบรวมเป็นผลงานของมหาวิทยาลัย และ การศึกษา
มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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การดาเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข





ยังไม่
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

การดาเนินงาน

เทคโนธานี มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงานในทุกๆ กิจกรรม
เป็นประจา ซึ่งครอบคลุมผูร้ ับบริการทุกๆ กลุ่ม เช่น วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ครู เกษตรกร ผู้ประกอบการ เป็นต้น

นั บ ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม อบหมายให้ ส่ ว นบริ ห าร
สินทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแทนเทคโนธานี ซึ่ง
ปั จ จุ บั น เทคโนธานี ท าหน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารยื่ น จดแจ้ ง ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาแก่
บุคคลภายนอกเท่านั้น และประสานงานกับส่วนบริหารสินทรัพย์ เพื่อช่วยผลักดันให้
เกิดการนาผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ไปสู่
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

-
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องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี
1. บางสานักวิชายังไม่มีงานการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี
แนวทางแก้ไข
เทคโนธานี ใ นฐานะที่ เ ป็ นหน่ ว ยงานหลั ก ในการ
รับผิดชอบการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ควรจะมีส่วนช่วยสานักวิชา ที่ยังไม่มีผลงาน เช่น ให้เข้า
มามีส่วนร่วมกับสานักวิชาที่มีผลงานมาก เป็นต้น
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การดาเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข



ยังไม่
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

การดาเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มอบหมายให้เทคโนธานี เป็นหน่วยงานหลั กใน
การดาเนินภารกิจด้านปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งนี้ เทคโนธานี
มีการจัดทาแผนในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยสานักวิชา
ต่างๆ ในการเข้าร่วมงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี จึงได้จัดท า
แผนการดาเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
1.แผนงานระยะยาวในการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี
มี ก ารจั ด ตั้ ง ส านั ก งานบริ ห ารอุ ท ยาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้มแข็งในด้านเทคโนโลยีและเป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการส่งเสริมสภาพ
ความเป็ น อยู่ ข องชุ ม ชน รั บ ผิ ด ชอบในภารกิ จ การปรั บ แปลง พั ฒ นาและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกสร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้คาปรึกษา สนับสนุนส่งเสริม
การประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ให้บริการ
วิเคราะห์ท ดสอบทางห้ องปฏิ บัติก าร เชื่ อมโยงนาผลงานวิจัย ออกสู่เชิงพาณิ ชย์
ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้างการบริหารงานที่ทาหน้าที่ให้บริการตามภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ
ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี้
(1) หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงาน
กั บ คณะกรรมการส่ งเสริ ม กิ จการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ (สอว.) ส านั ก
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)
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การดาเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข
ยังไม่
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

การดาเนินงาน

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณสาหรับการดาเนิน
กิจกรรมตามนโยบายการสนั บสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ
(2) หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสาน
ความร่วมมือและความต้องการระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย
หรือระหว่างภาคเอกชนกับนักวิ จัย/ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้ความร่วมมือใน
มิติต่ างๆ ทั้ งความร่วมมื อด้านการวิจัย การปรับ แปลง และถ่ายทอด
เทคโนโลยี ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น ความต้ อ งการทางด้ า น
เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย โดยทาการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่
ทั น สมั ย จากในและต่ า งประเทศ โดยมี รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารหลาย
รู ป แบบ เช่ น บริ ก ารจั ด คู่ เจรจาธุ ร กิ จ เทคโนโลยี และบริ ก ารเป็ น
ที่ปรึกษา เป็นต้น
(3) หน่วยวิจัยและพัฒนา : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานความร่วมมือด้าน
การทาวิจัย การให้คาปรึกษาด้านเทคนิคและโรงงานต้นแบบ โดยเน้น
อุตสาหกรรมเกษตรในการทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ รวมถึงการใช้
เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้แก่
ภาคเอกชนเพื่ อ ช่ วยพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นธุ รกิ จ รวมทั้ งการยกระดั บ
เทคโนโลยีการผลิต โดยการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยีกับ
ผู้ใช้เทคโนโลยี การจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน
การวิจัยและพัฒนาเข้าไปให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาในโรงงาน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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การดาเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข
ยังไม่
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

การดาเนินงาน

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

2.แผนงานระยะสั้ น ในการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี
เทคโนธานี ไ ด้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี โดยบรรจุ ไว้ ในแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจ าปี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ย จ านวน 6 ผลผลิ ต 9 ตั ว ชี้ วั ด เช่ น
จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
น ามาบู ร ณาการกั บ ภารกิ จ อื่ น โดยไตรมาสที่ 1 มี ก ารน างานวิ จั ย มาจั ด ท า
แผนพั ฒ นาออกสู่ เชิ งพาณิ ชย์ จ านวน 6 เรื่ อ ง (ประกอบด้ ว ยการวิ จั ย เรื่อ ง :
การพั ฒ นาข้าวขึ้ นรูปสาหรั บ เป็ นอาหารเพื่ อสุข ภาพ, โคเนื้ อพั นธุ์โคราชวากิว,
การพั ฒ นาสายพั น ธุ์ไก่ ม ทส.และไก่ เนื้ อ โคราช, เครื่ อ งต้ น แบบผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง
เอทานอลขนาดเล็ก, การแปลงเพศปลานิล และ ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน
เพื่อให้เป็นพลังงานทดแทน)
- จานวนงานวิจั ยหรื อ องค์ ความรู้ ที่ น ามาให้ บ ริ การด้ านการปรั บ แปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
- จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี
- จานวนหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี
- จานวนผู้รับบริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและ
ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก่าหนดตัวบ่งชี้ขั้นต่าให้ เทคโนธานี จ่านวน 17 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่ งชี้ ของ สกอ. 9 ตัวบ่ งชี้ สมศ. 3 ตั วบ่ งชี้ และ มทส. 5 ตั วบ่ งชี้ นอกจากนี้ ยังมี ตัวบ่ งชี้ ของเทคโนธานี
1 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 18 ตัวบ่งชี้ ใน 7 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตามตารางที 4
ตารางที่ 4 : ตารางแสดงรายละเอียดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของเทคโนธานี
องค์ประกอบตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

ชื่อตัวบ่งชี้

ชนิดของ
ตัวบ่งชี้

การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ (1 ตัวบ่งชี้)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ ปีการศึกษา
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้)
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม กระบวนการ ปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้
ของ
หน่วยงาน

สกอ.
สกอ.


5.2

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
สมศ.ที 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
สมศ.ที ผลการชี้น่า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
18.1 ในประเด็นที 1 ภายในสถาบัน
สมศ.ที ผลการชี้น่า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
18.2 ในประเด็นที 2 ภายนอกสถาบัน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งชี้)
7.1 ภาวะผู้น่าของคณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน
7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพือการบริหารและการ
ตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสียง
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้)
8.1 การเงินและงบประมาณ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

กระบวนการ

ปีการศึกษา

ผลผลิต

ปีการศึกษา

ผลผลิต

ปีการศึกษา

ผลผลิต

ปีการศึกษา

กระบวนการ

ปีการศึกษา

สกอ.

กระบวนการ
กระบวนการ

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

สกอ.
สกอ.

กระบวนการ

ปีการศึกษา

สกอ.

กระบวนการ ปีงบประมาณ

สกอ.

สกอ.
สมศ.
สมศ.
สมศ.
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

ชื่อตัวบ่งชี้

ชนิดของ
ตัวบ่งชี้

การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้)
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการ ปีการศึกษา
ภายใน
9.2 ระดับความส่าเร็จในการด่าเนินการระบบ
กระบวนการ ปีงบประมาณ
บริหารจัดการคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (4 ตัวบ่งชี้)
11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด กระบวนการ ปีการศึกษา
และพัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสมตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ่าทีมีส่วนร่วมในการ ปัจจัยน่าเข้า ปีการศึกษา
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า
11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับ
ผลผลิต
ปีการศึกษา
แปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า
11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับ
ผลผลิต
ปีการศึกษา
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก (1 ตัวบ่งชี้)
12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
ผลผลิต ปีงบประมาณ
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน

ตัวบ่งชี้
ของ
หน่วยงาน

สกอ.
ทธ.

มทส.


มทส.


มทส.


มทส.


มทส.

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ ต่างๆ ดังนี้
 หมายถึง ทธ.ให้ข้อมูลในระดับสถาบันแก่ งาน QA สสว. เพือส่งให้หน่วยงานทีเกียวข้อง
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องค์ประกอบที่ 1 :

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ

ตัวบงชี้ที่ 1.1

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

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

:

:
:
คะแนน 2
ด่าเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
:

คะแนน 3
ด่าเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
ด่าเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
ด่าเนินการ
8 ข้อ

8 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการจัดท่าแผนกลยุทธ์ทีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมี
ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน โดยเป็นแผนทีเชือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2564)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ่าปีครบทุกภารกิจ
ของหน่วยงาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ่าปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้ เพือวัดความส่าเร็จของการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ่าปี
5. มีการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีครบทุกภารกิจ
6. มีการติดตามผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ่าปี อย่างน้อย
ปี ล ะ 2 ครั้ ง และรายงานผลต่ อ ผู้ บ ริห ารหน่ ว ยงาน และคณะกรรมการ
ติดตามการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพือพิจารณา
7. มีการประเมินผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่ อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน
และคณะกรรมการติดตามการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพือพิจารณา
8. มีการน่าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ่ า ศู น ย์ / สถาบั น และคณะกรรมการติ ด ตามการด่ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ่าปี
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ
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รายละเอียดการดาเนินงาน

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน และได้รับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการประจาศูน ย์/สถาบัน โดยเป็น แผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิ ธานและพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 –
2564) : เทคโนธานีได้ จัดท่าแผนกลยุทธ์พัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559)
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ปณิ ธ าน นโยบาย ตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย และได้ มี ก ารจั ด ท่ า แผน
งบประมาณประจ่ า ปี งบประมาณ 2556 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะงานตามภารกิ จ และจั ด สรร
งบประมาณในแต่ละส่านักงาน และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี
ปี พ.ศ. 2556 โดยมี ก ารประชุ ม หารื อ เพื อท่ า ความเข้ า ใจกั บ ผู้ ที มี ส่ ว นเกี ยวข้ อ งในการจั ด ท่ า
งบประมาณอย่างต่อเนืองเป็นระยะๆ (เอกสารอ้างอิง : แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี
(งบประมาณ 2555-2559))
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดั บหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน : เทคโนธานีมีการ
ถ่ายทอดท่าความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด
และก่าหนดผู้รับผิดชอบ เพือให้ด่าเนินงานตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ครบทุกภารกิจในแต่ละส่านักงาน
และหน่วยงานต่างๆ ผ่านกระบวนการประชุม สัมมนาแลกเปลียนความรู้ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ภายในหน่วยงาน โดยในปี พ.ศ. 2554 เทคโนธานีได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ในการจัดท่าแผนกลยุทธ์พัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559) และต่อจากนั้น
ผู้บริหารและพนักงานได้มีการประชุมสัมมนาท่าความเข้าใจแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณทุกปี
โดยปี พ.ศ. 2555 ได้เชิญ ส่ วนแผนงานมาร่ว มถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ พนักงานเทคโนธานี
รับทราบเพือเตรียมแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และในปี พ.ศ. 2556 เทคโนธานี
ได้จัดประชุมสัมมนาให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการน่าเสนอแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จนสามารถบรรจุเข้าเป็นแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยได้ตามล่าดับ (เอกสารอ้างอิง : งานประจา
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 และโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557)
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุ ทธ์ เป็ น แผนปฏิ บั ติก ารประจ าปีค รบทุก ภารกิจ ของหน่ วยงาน :
โดยการน่าแผนกลยุทธ์ 3 พันธกิจทีได้น่ามาปรับประยุกต์ให้เป็นแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ
2557 เป็ น 2 แผนงานหลั ก คือ 1. แผนงานบริการวิช าการ 2. แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี และ 4 โครงการ คือ 1. โครงการบริการวิชาการเชิงรุก 2. โครงการสืบสานคุณค่า
ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทียว
4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยก่าหนดกรอบแผนปฏิบัติการผ่านกระบวนการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จัดท่างบประมาณรายจ่ายเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2557 ซึงได้รับการปรับปรุงงบประมาณ
ระหว่างปี 2557 ฉบั บ ปรับ ปรุงครั้งที 1 ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี
เมือคราวประชุมครั้งที 2/2557 วันที 7 พฤษภาคม 2557 และจะน่าเสนอเพื อขอความเห็ นชอบ
จากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ต่อไป (เอกสารอ้างอิง : งบประมาณเทคโนธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557)
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี : ได้รับการก่าหนด
ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ่าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
หรือตัวชี้วัดผลงาน 2 งาน คือ งานบริการวิชาการ งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี
และ 4 โครงการ คือ โครงการบริการวิชาการเชิง รุก โครงการสื บสานคุณ ค่าศิลปะและวัฒ นธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทียว โครงการเตรียมความพร้อม
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น โดยได้ มี การสรุ ป ผลงานตามแผนปฏิ บั ติ การ (เอกสารอ้ างอิ ง : งบประมาณ
เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
5. มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ค รบทุ ก ภารกิ จ : เทคโนธานี ด่ าเนิ น ภารกิ จตาม
แผนปฏิบัติการจากเงินอุดหนุนทีได้รับตามปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วย งานประจ่า 2 งาน
และโครงการใหม่ 4 โครงการ โดยมีการด่าเนินงานตามภาระหลักครบทุกตัวชี้วัด (เอกสารอ้างอิง :
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ครั้ ง ที่ 3/2556 วาระที่ 1.3, รายงานประจ าปี
เทคโนธานี 2556 หน้า 36-37 และ: เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://web.sut.ac.th/dpn/
ระบบการจัดทาแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดาเนินงาน)
6. มีการติดตามผลการดาเนิน งานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ พิ จ ารณา : เทคโนธานี ได้ เสนอผลการด่ า เนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ่ า ปี
ให้ ผู้ บ ริ ห าร และคณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ไ ด้ รั บ ทราบโดยผ่ า นกระบวนการประชุ ม
คณะกรรมการบริห าร เทคโนธานีทุกไตรมาส โดยในปีการศึกษา 2556 ได้มีการจัดประชุมมาแล้ว
4 ครั้ ง ได้แก่ ครั้งที 1 วัน ที 17 มิถุนายน 2556 ครั้งที 2 วันที 14 สิ งหาคม 2556 ครั้งที 3 วัน ที
15 พฤศจิกายน 2556 และครั้งที 4 วันที 12 กุมภาพันธ์ 2557 (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีครั้งที 3/2556, 4/2556, 5/2556 และ 1/2557) และมีการติดตาม
ผลการด่าเนิ น งานตามตัวบ่ งชี้ห รือตัว ชี้วัดผลงานตามแผนปฏิ บัติการประจ่าปี งบประมาณ 2556
เป็ น ประจ่าทุกไตรมาส ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย โดยส่วนแผนงานทีทุกหน่วยงานได้รับ
จัดสรรงบประมาณต้องรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ (เอกสารประกอบที่ 1.1.6)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานและคณะกรรมการประจ าศู น ย์ / สถาบั น และคณะกรรมการติ ด ตาม
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา : มีการสรุปและประเมินผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้
หรือตัวชี้วัดผลงานของแผนกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลเพือหาสาเหตุ ปัจจัยอืนๆ ทีมีผลกระทบ
ท่ าให้ ผลด่ าเนิ นงานไม่ เป็ นตามแผนงาน ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี พิ จารณาเป็ นประจ่ าทุ กไตรมาส
(เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 12 กุมภาพันธ์
2557)
8. มีการนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน และ
คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี : เทคโนธานีได้มีการน่าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ จากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ไปด่ าเนิ น การให้ เป็ น รู ป ธรรม เพื อให้ ส อดคล้ อ งตามแผนกลยุท ธ์ และปรับ ปรุงแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิบัติการประจ่าปี 2557 อาทิเช่น
1) จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที 3/2556 คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า
“ควรมีการดาเนินการควบคู่กันไประหว่างเทคโนโลยีไทยโบราณ และไทยศึกษานิทัศน์ เนื่องจาก
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและ
การแสดงออกทางวัฒ นธรรม แบบประเพณี /คติช น เช่น นิทานพื้ นบ้านและเทคโนโลยีต่างๆ
ทางวัฒนธรรม สามารถขอจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาได้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ”
เทคโนธานีจึงได้ขอจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ให้ความส่าคัญ
เกียวกับเรืองนี้มาก ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทคโนธานีจึงได้รับจัดสรรงบประมาณ
จ่านวนหนึงเพือน่ามาปรับปรุงสถานทีดังกล่าวภายใต้ส่านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ส่วนการ
ขอจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาคงจะด่าเนินการต่อไปตามล่าดับ
2) ตามทีเทคโนธานีได้มีการปรับลดอัตราพนักงานในช่วงกลางปี พ.ศ. 2556 นั้น จากการประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที 1/2557 คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า “การดาเนินงาน
เชิงรุกมีการตั้งงบประมาณเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 3 เท่า ในขณะที่มีอัตรากาลังคนเท่าเดิม หรือลดลง
เล็กน้อย ควรให้ความสาคัญเรื่ องคุณภาพของงานด้วย เนื่องจากมีความสาคัญมากและส่งผลต่อ
ชื่อเสียงระยะยาว” เทคโนธานีจึงได้พิจารณาวิเคราะห์เพิมอัตราก่าลัง โดยทดแทนอัตราก่าลังเดิม
และเพิ มเติ ม อั ต ราก่ า ลั ง ในแต่ ล ะส่ า นั ก งานที ยั ง ขาดเพื อเพิ มศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง าน
อย่ างเหมาะสมโดยค่ านึ ง ถึ งต้ น ทุ น ค่ าใช้ จ่ ายเป็ น หลั ก นอกจากนี้ ยั งได้ มี ก ารปรั บ โครงสร้า ง
บริหารงานใหม่ เพือให้หน่วยงานบูรณางานร่วมกัน ไม่เกิดความซ้่าซ้อนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
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/ เมนูหลัก/ งานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://web.sut.ac.th/dpn/ระบบการจัดท่าแผนปฏิบัติการและรายงาน
ผลการด่าเนินงาน
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องค์ประกอบที่ 5 :

การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบงชี้ที่ 5.1

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ

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

:
:
คะแนน 2
ด่าเนินการ
2 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

:

คะแนน 3
ด่าเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
ด่าเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
ด่าเนินการ
5 ข้อ

5 ข้อ

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด่าเนินการตามระบบทีก่าหนด

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอน

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการวิจัย

4. มีการประเมิน ผลความส่าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

5. มีการน่าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที 4 ต้องมีการประเมินความส่าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์
ข้อ 2 และข้อ 3
เกณฑ์มาตรฐาน

รายละเอียดการดาเนินงาน

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มี ร ะบบและกลไกการบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมและด าเนิ น การตามระบบที่ ก าหนด :
กลไกการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้ก่าหนดให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการท่าหน้าที
ประสานงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การบริห ารงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังได้ก่าหนดจัดท่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที 11 (พ.ศ. 2555 –
2559) และจั ดท่ าแผนปฏิ บั ติ ก ารระยะ 5 ปี รวมทั้ งแผนปฏิ บั ติ การประจ่าปี โดยการสนั บ สนุ น
งบประมาณทั้งจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก (เอกสารประกอบที่ 5.1.1)
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุน การเรียนการสอน : โดยมีการ
ด่าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์จากการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคม อาทิเช่น องค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มีการน่ามาบูรณาการโดยจัดโครงการค่ายวิชาการให้แก่เด็กและเยาวชน องค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยี อุต สาหกรรมมีการน่ ามาบูรณาการโดยจัดโครงการบริการวิช าการแก่สั งคม เช่ น
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หลั กสูตรอบรมระบบบริห ารคุณภาพ ISO9001:2008, ISO14001:2004, และองค์ความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์น่ามาบูรณาการโดยการพัฒนาระบบ E-Testing และเพือการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
กลุ่ ม เป้ าหมาย, การน่ าเทคโนโลยี ต่ างๆของ มทส. ลงพื้ น ที ต่ าบลกุ ด จิ ก ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาและ
คณาจารย์ในรายวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เป็นต้น
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ การสนับสนุนการวิจัย : โดยมีการด่าเนินงาน
ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยน่าผลงานวิจัยของคณาจารย์มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคม อาทิเช่น
1) ผลงานวิจั ยเรื อง ไก่ เนื้ อโคราช ซึ งเป็ นผลงานวิ จัยของ ผศ.ดร.วิทธวั ช โมฬี และคณาจารย์จาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ โดยมีการสร้างเครือข่ายและการจัดอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่เนื้ อ
โคราชให้กับกลุ่มเกษตรกรใน จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง
2) ผลงานวิจัยเรือง โคพันธุ์โคราชวากิว ซึงเป็นผลงานของ รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย และคณะ โดยมี
การจัดประชุมหารือแนวทางการรวมกลุ่มทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ขาย ตลอดจนการจัดอบรมให้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว เพือขยายผลในส่วนของผู้เลี้ยง โดยร่วมมือกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ปศุสัตว์จังหวัด ธกส. และอืนๆ
3) ผลงานวิ จั ย และพั ฒ นาระบบ E-Testing ส่ ว นการบริ ห ารจั ด การทดสอบ และการบ่ ม เพาะ
ผู้ ป ระกอบการซอฟต์ แวร์ เขตภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง โดยคณาจารย์ จากสาขาวิ ช า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เอกสารประกอบที่ 5.1.3)
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัย : โดยมีการประเมินผลส่าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการจัดท่าสรุปการประเมินผลการอบรมหลังจากการ
จัดกิจกรรมการให้ บ ริการวิชาการแต่ละครั้ง (เอกสารอ้างอิง : รายงานประจาปีเทคโนธานี 2556
หน้า 111-130 : รายละเอียดการอบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ)
5. มี ก ารน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ งการบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั งคมกั บ การ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย : โดยมีการน่าผลการประเมินความส่าเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการน่าข้อมูลไปวิเคราะห์และ
ปรับปรุงการด่าเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 (เอกสารประกอบที่ 5.1.5)
การประเมินตนเอง
:
ผลการดาเนินงานตาม
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) การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุน
การวิจัย
- เอกสารประกอบที 5.1.5
(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มด่าเนินงานในรูปแบบของโครงการคลินิกเทคโนโลยี
และการสรุปผลการประเมินการด่าเนินงาน
เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
- พระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
- รายงานประจ่าปีเทคโนธานี 2556 (หน้า 111-130)
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 5.2

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ

:
:
คะแนน 2
ด่าเนินการ
2 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

:

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)
กระบวนการ
คะแนน 3
ด่าเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
ด่าเนินการ
4 ข้อ

5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มี ก ารส่ า รวจความต้ อ งการของชุ ม ชน หรือ ภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน หรื อ
หน่ ว ยงานวิช าชี พ เพื อประกอบการก่ าหนดทิ ศ ทางและการจัด ท่ าแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน
2. มีความร่ วมมือ ด้านบริ การทางวิช าการเพื อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการน่าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒ นาความรู้ทีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน
รายละเอียดการดาเนินงาน

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







:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่ อ
ประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน :
โดยฝ่ายบริการวิชาการได้ส่ารวจความต้องการด้านบริการวิชาการโดยวิธีการประชุมร่วมกับกลุ่มเครือข่าย
หน่วยงานความร่วมมือในพื้นที เพือส่ารวจความต้องการของชุมชนและองค์กรต่างๆ ได้แก่ ครู อาจารย์
ในโรงเรียนต่างๆ ทีสังกัดส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถินในจังหวัด
สมาชิ กสภาอุต สาหกรรมจั งหวัด สมาชิ กหอการค้ าจั งหวัด และกลุ่ ม เกษตรกร และมี การลงพื้ น ที
ในชุมชนเพือส่ารวจ รับฟังความคิดเห็นความต้องการด้ านบริการวิชาการของชุมชน ได้แก่ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ชั ย ภู มิ เขตพื้ น ที การศึ ก ษา กลุ่ ม เกษตรกร สหกรณ์ การเกษตร ฯลฯ (เอกสาร
ประกอบที่ 5.2.1)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรื อ ภาครั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานวิ ช าชี พ : โดยให้ ค วามร่ว มมื อ ด้ านบริ ก ารวิ ช าการกั บ
หน่ ว ยงานต่ างๆ อาทิ เช่น ส่ านั ก งานส่ งเสริม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์แ ห่ งชาติ (องค์ การมหาชน),
องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิน, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 6, หอการค้า
จังหวัดนครราชสีมา, ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษา และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
เพือเรีย นรู้และเสริม สร้างความเข้มแข็งให้ แก่ชุมชนและสั งคม (เอกสารอ้างอิง : รายงานประจาปี
เทคโนธานี 2556 หน้า 99-108 : ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น)
3. มีก ารประเมิ น ประโยชน์ ห รื อ ผลกระทบของการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการต่ อ สังคม : โดยได้มี ก าร
ประเมินประโยชน์ และรับฟังความคิดเห็นผลกระทบของการให้บริการวิชาการ ซึงโครงการทีมีการ
ด่าเนิ น การดังกล่ าว ได้แก่ โครงการด้านพลังงาน เช่น การผลิ ตแก๊ส ชีวภาพจากโมเดลประเทศจีน
จ่ านวน 300 บ่ อ ในพื้ น ที จั งหวั ด นครราชสี ม า โดยได้ ด่ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลกระทบ
จากผู้รับ บริการ เช่น การใช้งาน การเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน การเก็บตัวอย่างเพือวิเคราะห์ และ
การซ่อมแซมในส่วนทีช่ารุด ฯลฯ, โครงการ 32 อ่าเภอ 32 ดอกเตอร์ ได้มีการลงพื้นทีชุมชนติดตามผล
โครงการต่ า งๆ ที ด่ าเนิ น การในปี งบประมาณ พ.ค. 56 – เม.ย. 57, โครงการคลิ นิ ก เทคโนโลยี ,
โครงการค่ายวิชาการ เป็นต้น (เอกสารประกอบที่ 5.2.3-1) และ (เอกสารประกอบที่ 5.2.3-2)
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ :
โดยน่ า ผลประเมิ น ในข้ อ 3 ไป พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
ตามกระบวนการ PDCA เพื อแก้ ไขปั ญ หาอุ ป สรรคต่ างๆ และเพื อให้ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ของชุมชนมากยิงขึ้น
5. มี การพั ฒ นาความรู้ ที่ ได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการและถ่า ยทอดความรู้ สู่บุ ค ลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน : โดยมีการจัดงานแสดงผลงานด้านบริการวิชาการในงานเกษตร
สุรนารีประจ่าปี 2556, การท่าแฟนเพจ facebook ของกิจกรรมต่างๆ เพือใช้ในการแลกเปลียนเรียนรู้
การจั ด การความรู้ การเผยแพร่ กิ จ กรรมต่ า งๆ แก่ ส าธารณชน รวมทั้ ง การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ
ในเว็บ ไซต์ แ ละ facebook ของหน่ ว ยงาน (รายการหลั ก ฐาน : Facebook หน่ ว ยงาน/โครงการ/
กิจกรรม)
การประเมินตนเอง
:
ผลการดาเนินงานตาม
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) โครงการทีมีผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคมทีประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม
- เอกสารประกอบที 5.2.3-2
(ตัวอย่าง) การประเมินผลการด่าเนินงานโครงการค่ายวิชาการ
เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
- รายงานประจ่าปีเทคโนธานี 2556 (หน้า 99-108)
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
- เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/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
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

:
:

เกณฑมาตรฐาน

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

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

: 5 ข้อ

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ
มีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร

บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

ชุมชน/องค์กรมีผู้น่าหรือสมาชิกทีมีการเรียนรู้และด่าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง

ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกทีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองและยังยืน โดย

คงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
มีผลกระทบทีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

เกณฑ์มาตรฐาน

1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการดาเนินงาน

:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเทคโนธานี ได้ด่าเนินการจัดท่าข้อตกลงความร่วมมือด้าน
วิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมือวันที 7 มีนาคม 2556
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร :
การด่าเนินงานโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
(ด้ า นพลั ง งาน ด้ า นการจั ด การขยะมู ล ฝอย ด้ านการส่ ง เสริม การเลี้ ย งไก่ เนื้ อ โคราช และอื นๆ )
โดยเทคโนธานี ส่านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ได้มีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนหรือ องค์ ก ร ที เป็ น เครือ ข่ ายความร่ว มมื อ ด้ านวิช าการกั บ
มหาวิทยาลัย มีการท่าแผนปฏิบัติการ เช่นเดียวกับโครงการอืนๆ ดังนี้
Plan / การจัดทาแผนการดาเนินงาน
1) มีการประชุม หารือ ระหว่างทีมผู้เชียวชาญของมหาวิทยาลัย กับผู้บริหาร และตัวแทนองค์การ
บริห ารส่ วนจังหวัดชัย ภูมิ รวมถึงผู้ เกียวข้อง ในการเสนอความคิดเห็ น และจัดท่ าแผนงาน และ
โครงการความร่วมมือด้านต่างๆ ร่วมกัน
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2) มีการส่ารวจความคิดเห็นความต้องการ และรับทราบความต้องการในการรับบริ การวิชาการ
ในด้านการฝึ ก อบรม การให้ ค่ าปรึ กษา การบริการวิช าการต่างๆ จากกลุ่ ม เกษตรกร ผู้ แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น
3) มีการน่ าข้อ มูล ข้อเสนอแนะความต้องการต่างๆ จากชุ มชน องค์กร มาวางแผนปฏิ บั ติการ
ประจ่าปี เพือให้สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน และแก้ไขปัญหาในด้านการผลิตของเกษตรกร
(หมายเหตุ : ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการฯ เมือวันที 7 มีนาคม 2556 ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
DO / การดาเนินงาน
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/ศู นย์ ชี วมวลฯ มทส./จุ ดสาธิต อ.ครบุ รี /
จุดสาธิต อ.ปักธงชัย
- รุ่น 2 วันที 22 สิงหาคม 2556 ณ สวนเกษตรฯ/ศู นย์ ชี วมวลฯ มทส./จุ ดสาธิ ต อ.ครบุ รี /
จุดสาธิต อ.ปักธงชัย
- รุ่น 3 วันที 29 สิงหาคม 2556 ณ สวนเกษตรฯ/ศู นย์ ชี วมวลฯ มทส./จุ ดสาธิต อ.ครบุ รี /
จุดสาธิต อ.ปักธงชัย
- รุ่น 4 วันที 12 กันยายน 2556 ณ สวนเกษตรฯ/ศู นย์ ชี วมวลฯ มทส./จุ ดสาธิต อ.ครบุ รี /
จุดสาธิต อ.ปักธงชัย
- รุ่น 5 วันที 17 กันยายน 2556 ณ สวนเกษตรฯ/ศู นย์ ชี วมวลฯ มทส./จุ ดสาธิ ต อ.ครบุ รี /
จุดสาธิต อ.ปักธงชัย
3) การศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน ของคณะผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ่านวน 1 ครั้ง
- วันที 6 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ชีวมวลฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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4) การอบรมสัมมนา/โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิน (อบจ.ชย.)
หลั กสู ตร การจั ดการขยะมูล ฝอยชุมชนเพื อพั ฒ นาเมืองและชุมชนเพื อมุ่งสู่ สั งคมคาร์บอนต่ า
จ่านวน 1 รุ่น
- ภาควิ ช าการ/บรรยาย วั น ที 10-11 มี น าคม 2557 และวั น ที 13-14 มี น าคม 2557
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- ภาคการศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที 15 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
- ภาคการศึกษาดูงานต่างประเทศ วันที 17-22 มีนาคม 2557
5) การอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงาน หลักสูตร การเลี้ยงไก่เนื้อโคราชเพือเป็นวิสาหกิจชุมชน อบจ.
ชัยภูมิ จ่านวน 1 รุ่น
- วันที 1 เมษายน 2557 (ภาคทฤษฎี) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วัน ที 2 เมษายน 2557 (ภาคการศึ ก ษาดู งาน) ณ ฟาร์ม เครือ ข่ ายผู้ เลี้ ย งไก่ เนื้ อ โคราช
อ.โคกกรวด และ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
Check / การตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงาน
1) มี ก ารตรวจสอบประเมิ น ผลกิ จ กรรม ได้ แ ก่ การประเมิ น ผลการฝึ ก อบรมจากผู้ เข้ า อบรม
โดยผลทีได้จะเป็นระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดัง กล่าว รวมถึงวิทยากร
ที มาบรรยาย/การประเมิ น การดู แ ลรั บ รองจากวิ ท ยากร/ประเมิ น สถานที สภาพแวดล้ อ ม
ในห้องอบรม เป็นต้น
2) มีการสรุป ผลการประเมิ น พร้ อมรายงานปั ญ หาและอุป สรรคจากการจัดกิ จกรรม เสนอต่ อ
บั งคับ บั ญ ชาระดับ ต้ น และเสนอผู้ อ่านวยการเทคโนธานีตามล่ าดับ เพือน่ าผลการประเมิ น
ดังกล่าวไปประชุมหารือกับผู้ทีเกียวข้องในระดับหัวหน้าหน่วยงานต่อไป
Action/ การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
มีการน่าผลประเมินการจัดฝึกอบรม มาใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ได้แก่
ผลประเมิ น ด้ า นการจั ด อบรมสั ม มนา ผลการประเมิ น ด้ า นการจั ด นิ ท รรศการเผยแพร่ ผ ลงา น
เพือปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นไปตามต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เป็นต้น
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ในปี งบประมาณ 2556 ได้มี การด่ าเนิน การตามข้อ ตกลงความร่ว มมือด้ านวิช าการระหว่าง
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. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2556 เป็ น ต้น มา ส่านั กงานบริการวิช าการและโครงการพิ เศษ เทคโนธานี ได้มีการ
ด่าเนินกิจกรรมด้านวิชาการทีเกียวข้องกับการน่าองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยลงไปถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกร ชุมชนและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนือง ตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน และการเป็นทีพึงสังคม โดยมุ่งมันสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง
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ถ่ายทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี เพื อการพั ฒ นาที ยั งยื น ของสั งคม ซึ งประกอบด้ ว ยพั น ธกิจ หลั ก
ทีเกียวข้องกับความร่วมมือกับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
1) วิ จั ย และค้ น คว้ า เพื อสร้ า งสรรค์ จ รรโลงความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ และการน่ า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
2) ปรับ แปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีที เหมาะสม เพือให้ ประเทศไทยพึงพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีเพือการพัฒนาได้มากขึ้น
3) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
จากการก่าหนดบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังรายละเอียดข้างต้น ส่านักงานบริการ
วิชาการและโครงการพิเศษ จึงได้มีการด่าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามขอบเขตของความร่วมมือ
ด้านวิชาการ ทั้งด้านเกษตร ด้านพลังงาน ฯลฯ อย่างต่อเนือง 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. การอบรมสั มมนา/โครงการการพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรองค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ น (อบจ.ชย.)
หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพือพัฒนาเมืองและชุมชนเพือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่า จ่านวน 1 รุ่น
- ภาควิชาการ/บรรยาย วั น ที 10-11 มี น าคม 2557 และวั น ที 13-14 มี น าคม 2557
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- ภาคการศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที 15 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
- ภาคการศึกษาดูงานต่างประเทศ วันที 17-22 มีนาคม 2557 ณ ประเทศญีปุ่น
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. การอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงาน หลักสูตร การเลี้ยงไก่เนื้อโคราชเพือเป็นวิสาหกิจชุมชน อบจ.
ชัยภูมิ จ่านวน 1 รุ่น
- วันที 1 เมษายน 2557 (ภาคทฤษฎี) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วั น ที 2 เมษายน 2557 (ภาคการศึ ก ษาดู งาน) ณ ฟาร์ ม เครื อ ข่ า ยผู้ เลี้ ย งไก่ เนื้ อ โคราช
อ.โคกกรวด และ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
4. ชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รสร้ า งกลไกที่ มี การพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อเนื่ อ งและยั่ งยื น โดยคงอั ตลั กษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
จากการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของงานบริการวิชาการ โดยการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินซึงมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในด้านวิชาการกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ดังปรากฏในข้อ 3
นั้ น ท่ าให้ เกิ ด เครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนและองค์ ก รต่ างๆ ทั้ งภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน อาทิเช่น
- ด้านพลั งงาน องค์การบริห ารส่ วนจังหวัดชัยภูมิได้มีการสนับสนุนให้ ชุมชนได้ใช้พ ลังงาน
ทดแทนจากไบโอแก๊ส โดยได้ ป ระสานงานกั บ มหาวิท ยาลั ยเพื อประสานจัดท่ างบประมาณและ
โครงการในการลงพื้นทีเพือติดตั้งไบโอแก๊สในชุมชน
- จากการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อโคราชเพือเป็นวิสาหกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ได้มีการจัดท่าโครงการการแปรรูปไก่เนื้อโคราช เพือเป็นการต่อยอดให้แก่เกษตรกรในการเพิม
รายได้ และสร้างอาชีพให้เกษตรกรอย่างต่อเนือง โดยการประสานงานผ่านหน่วยงานเทคโนธานี และ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง :
จากการด่ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารของงานบริ ก ารวิ ช าการภายใต้ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ในด้านวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่าให้เกิดการวางแผนร่วมกัน
และทาง อบจ.ชั ย ภู มิ ได้ มี การปรึ กษาด้ านวิ ช าการ ซึ งมี เทคโนโลยี ห ลายด้ านที ทาง อบจ.ชั ยภู มิ
มีความสนใจ และมีแผนทีจะน่าไปเพือใช้ในการพัฒนาชุมชน/องค์กร เพือตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รต่ า งๆ นั้ น ดั ง ที กล่ า วไว้ แ ล้ ว ข้ า งต้ น นอกจากนี้ ยั งท่ า ให้ เกิ ด เครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน มากขึ้น
ทั้งนี้ ผลกระทบทีเกิดประโยชน์สร้างคุณ ค่าต่อสังคม เบื้องต้นจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื อน่ าไปสู่ การลดค่าใช้จ่ าย การเพิมผลผลิ ต ลดระยะเวลา หรือเกิดการสร้างอาชีพใหม่ และยัง
สามารถให้ชุมชนน่าผลผลิต หรือปรับแปลงสิงทีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การประเมินตนเอง
:
ผลการดาเนินงานตาม
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/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18 :
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 :

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

ประเด็นที่ 1 : ด้านนโยบายรัฐบาล
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

:
:

ผลผลิต

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

: 5 ข้อ

1. มีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

มี ()หรือไม่มี()
การดาเนินการ


2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80



3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน



4. มีผลกระทบทีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน



5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ



เกณฑ์มาตรฐาน

รายละเอียดการดาเนินงาน

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
Plan / การจัดทาแผนการดาเนินงาน : มีการวางแผนการด่าเนินงานและมีเป้าหมายเพือให้เกิด
การบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร สามารถน่าไปใช้ประโยชน์จริง โดยเน้นต้นแบบเทคโนโลยี
ด้านการบริหารจัดการขยะเพือผลิตพลังงานแบบครบวงจร (ในระดับอุตสาหกรรม)
DO / การดาเนิน งาน : มีการวิจัยและพัฒ นาสร้างโรงงานต้นแบบฯ มาใช้ในการจัดการขยะ
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ การพัฒนาเทคโนโลยี MBT ส่าหรับการจัดการขยะเพือผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์
และเชื้ อ เพลิ ง ขยะ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง ขยะ RDF ให้ ไ ด้ ต ามมตรฐานของ
ภาคอุตสาหกรรม, การพั ฒ นาต้น แบบเทคโนโลยี พ ลาสมาอาร์ค เพื อก่ าจัดมู ล ฝอยและขยะติดเชื้ อ
การผลิ ต น้่ ามั น จากขยะพลาสติ ก และพั ฒ นากระบวนการกลั นน้่ า มั น โดยมี ก ารพั ฒ นาต้ น แบบ
เทคโนโลยีการจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและขยะชุมชนให้เห็นเชิงประจักษ์ และมีการขยายผลงานวิจัย
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ไปสู่ กลุ่ มเป้ าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และด่าเนินการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลั ย
รวมทั้งให้บริการค่าปรึกษาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานอืนๆ ทีสนใจ
Check / การตรวจสอบประเมิน ผลการดาเนิน งาน : มีการติดตามโครงการ ตลอดจนการ
ประเมินสรุป ผลงานอย่างต่อเนือง เพือแก้ไขปัญหาและลดข้อจ่ากัดทีอาจเกิดขึ้น ส่าหรับ เทคโนโลยี
จัดการขยะแบบครบวงจรทีพัฒนาขึ้น เพือให้สามารถท่างานได้อย่างต่อเนืองและเต็มประสิทธิภาพ
Action/ การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน : มีการพัฒนางานวิจัยทีเกียวข้องกับการจัดการ
ขยะและการผลิตพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะอย่างต่อเนือง เพือมุ่งแก้ไขปัญหาและลดข้อจ่ากัด
ด้านเทคโนโลยี และมุ่งเน้ นการดูดซับเทคโนโลยีการจัดการขยะชั้นสูงจากต่างประเทศ เพือน่ามาพัฒนา
ให้เหมาะสมส่าหรับประเทศไทย เพือความยังยืนด้านการจัดการขยะและการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะ
ในระยะยาว ด้วยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รักษาความเป็นผู้น่าด้านการวิจัย
และพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศต่อไป
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
โครงการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการด่าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไป
ตามเป้าหมายทีวางไว้ ร้อยละ 100
ผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการ

เป้าหมาย

ผล

1. วิ จั ย และพั ฒ นาต้ น แบบเทคโนโลยี ก ารจั ด การขยะแบบครบวงจร
(Integrated Solid Waste Management : ISWM) ที พร้ อ มขยาย
ผลงานวิ จั ย ไปสู่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
(โครงการ)
2. ท่าหน้าทีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นสถานทีศึกษาดูงาน และการจัด
ฝึ ก อบรม (Regional Education Hub) ให้ กั บ ประชาชน หน่ วยงาน
ภาครัฐ เอกชนทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ (ครั้ง)

6
โครงการ

9
โครงการ

10 ครั้ง

15 ครั้ง

บรรลุเป้าหมาย
(%)
100%

100%

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
ผลการด่าเนิ น งานทีผ่ านมา ได้ ส ร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ด้านการจัดการขยะ
แบบครบวงจร ทีเชือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
ทรั พ ยากรธรรมชาติ / สิ งแวดล้ อ ม สั งคม และเศรษฐกิ จ โดยสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาด้านวิชาการ คือ มุ่งสร้างผลงานทางวิชาการ สร้างสรรค์
นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ใหม่ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเชียวชาญ เพื อสร้างเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย-พัฒนาการฝึกอบรม
นานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) และน่าไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต
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ในส่ ว นต้ น แบบเทคโนโลยี ก ารจั ด การขยะแบบครบวงจร ในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ส่ ง ผลให้
กระบวนการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยเกิดการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ปุ๋ยอินทรีย์ทีมี
คุณภาพใช้ในงานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ และในอนาคตจะมีพลังงานทดแทน (น้่ามัน) เพือใช้ใน
การลดต้นทุนของเชื้อเพลิ งได้ ทั้งนี้ ประโยชน์ทีเกิดขึ้นส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ เป็ นต้นแบบของการ
บริ ห ารจั ดการขยะที ดี สร้ างชื อเสี ย งให้ กั บ สถาบั น ซึ งจะเห็ น ได้ ว่ ามี ห น่ ว ยงานต่างๆ เช่ น จังหวั ด
กาฬสินธุ์ จังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และองค์การปกครองท้องถิน/เทศบาล อืนๆ
ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานและรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นจ่านวนมาก
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
ทีผ่านมาผลสัมฤทธิ์สูงสุดของโครงการ คือ สามารถน่าเทคโนโลยีการจัดการแบบครบวงจรนี้
เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง ส่งเสริมและสาธิตในระดับเชิงพาณิช ย์
ได้อย่างเป็ นรูปธรรม ซึงมีผลกระทบทีเกิดประโยชน์และสร้างคุณ ค่าต่อ ต่อสถาบัน และชุมชนหรือ
สังคม ดังต่อไปนี้
จะเห็นได้ว่าความส่าเร็จของนักวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ได้สร้างชือเสียงต่อ
สถาบั น และท่าให้เกิด โครงการต่างๆ ซึงเป็นทียอมรับของสังคม ซึงโครงการทีด่าเนินการแล้วเสร็จ
ได้แก่
1) บริษัท ปตท.จ่ากัด (มหาชน) ส่งเสริมให้น่าไปใช้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด
โดยมีวัตถุประสงค์เพือรองรับและจัดการขยะถุงพลาสติกชีวภาพ ปริมาณ 5 ตัน/วัน
2) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย แก่งคอย จ่ากัด จ.สระบุรี ใช้ในจัดการขยะมูลฝอยในโรงงานอุตสาหกรรม
ปริมาณ 5 ตัน/วัน และน่าเชื้อเพลิงขยะประเภท RDF-3 ไปใช้ทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหินในโรงงาน
ปูนซีเมนต์ และส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นทีใช้ประโยชน์ในรูปปุ๋ยอินทรีย์
3) บริษัท ควอลิตี้ สกิลล์ จ่ากัด มีวัตถุประสงค์เพือ จัดการขยะมูลฝอยในโรงงานอุตสาหกรรมและ
พื้นทีโดยรอบปริมาณ 10 ตัน/วัน และน่าเชื้อเพลิงขยะประเภทที RDF-3 ไปทดแทนเชื้อเพลิงถ่าน
หินในอุตสาหกรรมกระดาษ และส่งเสริมการน่าปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้เพือปลูกไม้ยูคาลิปตัส
4) เทศบาลต่าบลท่าวังผา ต่าบลท่าวังผา อ่าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โครงการก่อสร้างโรงบ่าบัดขยะ
อินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยีการบ่าบัดด้วยวิธีการชีวภาพเชิงกล มีวัตถุประสงค์เพือจัดการขยะชุมชน
ในพื้นทีปริมาณ 5 ตัน/วัน และน่าปุ๋ยอินทรีย์ทีผลิตได้ไปใช้ในชุมชน
5) องค์การบริหารส่วนต่าบลเกาะยาวน้อย ภายใต้ โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน พื้นทีต่าบล
เกาะยาวน้ อย อ่าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 มีวัตถุประสงค์
เพือจัดการขยะชุมชนในพื้นทีปริมาณ 5 ตัน/วัน และน่าปุ๋ยอินทรีย์ทีผลิตได้ไปใช้ในชุมชน
6) เทศบาลรังสิต จังหวัดปทุมธานี โครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและการผลิตเชื้อเพลิงขยะ
(RDF)
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ส่วนโครงการทีอยู่ระหว่างการด่าเนินงาน ได้แก่
1) บริ ษั ท สถานี รี ไ ซเคิ ล วงษ์ พ าณิ ช ย์ สู ง เนิ น จ่ า กั ด จั ง หวั ด นครราชสี ม า ซึ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื อจั ดการขยะมู ลฝอยในพื้ นที ปริมาณ 10 ตั น/วั น และน่ าขยะกลั บมาใช้ ประโยชน์ ใหม่ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิงแวดล้อม
2) เทศบาลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภายใต้โครงการจัดการขยะในชุมชน เพือน่ามาผลิตเป็น
เชื้อเพลิงและสารปรับปรุงดิน
3) เทศบาลต่าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ภายใต้โครงการจัดการขยะในชุมชน เพือน่ามาผลิตเป็น
เชื้อเพลิงและสารปรับปรุงดิน
ทั้งนี้ จากความส่าเร็จของการวิจัย มุ่งสู่ งานบริการวิ ชาการ โดยด่าเนินการเพือเป็น ศูนย์กลาง
การเรี ย นรู้ ต้ น แบบ เท คโน โลยี ก ารจั ด การขยะแบ บครบ วงจร (Integrated Solid Waste
Management : ISWM) ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมอย่างต่อเนือง ทั้งกับชุมชน หน่วยงานทีสนใจ
ทั้ งภาครั ฐ เอกชน และสถาบั น การศึ ก ษา ทั้ ง ในระดั บ ชาติ และระดั บ นานาชาติ เพื อขยายขี ด
ความสามารถในการวิจัยพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
และพัฒ นาให้ มหาวิทยาลัยฯ เป็ น ศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย -พัฒ นา การฝึกอบรมนานาชาติใน
ภูมิภาค (Regional Education Hub) และน่าไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไป
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
- ผลงาน/เทคโนโลยี เป็ น ที ยอมรั บ ของหน่ ว ยงานภายนอกที ให้ ความสนใจ และขอรับ ค่ าปรึก ษา
รวมทั้งการมาเยียมชมดูงานเป็นประจ่า เพือเป็นทางเลือกส่าหรับการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
- ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเมธีส่งเสริมนวั ตกรรมด้าน Clean Technology ในโครงการ
เชิดชูเกียรติ “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” จากส่านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการด่าเนินการครบทุกข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 18.1 สรุปรายละเอียดการด่าเนินงานโครงการ
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ เมนูหลัก / งานประกันคุณภาพการศึกษา
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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.)
(เพือความยังยืนด้านพลังงานและสิงแวดล้อม และผลผลอยได้สู่การเกษตรทีปลอดภัย)
ชนิดของตัวบงชี้

:

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
-

:

เกณฑมาตรฐาน

ผลผลิต

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
:

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1.
2.
3.
4.
5.

มีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนหรือสังคม
มีผลกระทบทีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ
มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ






:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เรือง การผลิตก๊าซชีวภาพส่าหรับ
ครั ว เรื อ น (โมเดล มทส.) โดย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. สุ ด ชล วุ้น ประเสริฐ อาจารย์ จ ากส่ านั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร ซึงได้มีศึกษาและท่าวิจัย “ระบบผลิตแก๊สชีวภาพในรูปแบบ Fixed Dome” (โมเดล
มทส.) ซึงการออกแบบได้ ปรับจากแบบของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระบบใหม่ ซึงมีข้อดีหลาย
ประการ ได้ แ ก่ เป็ น ถั งหมั ก ที มี ข นาดเหมาะสมกั บ การผลิ ต แก๊ ส ในครัว เรือ น มี ระบบป้ อ งกั น การล้ น
ของของเหลวจากถังหมัก มีพื้นทีถังหมักลาดเอียง และมีประตูเปิดปิดท่าให้มีความสะดวกในการจัดการ
ของเหลือในถังหมัก
งานวิจัยนี้เริมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปริมาณแก๊ส คุณสมบัติ และ
ระยะเวลาการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 3 ชนิดในถังหมักแก๊สชีวภาพแบบ Fixed dome ทีดัดแปลงมา
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จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และทดลองของเหลือจากถังหมักในการใช้เป็นปุ๋ยในระบบเกษตรอินทรีย์
และประเมินต้นทุนและระยะเวลาคุ้มทุนของการสร้างถังหมักแก๊สชีวภาพ การทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นการทดลองภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยหมักมูลสัตว์ 3 ชนิด
ได้ แ ก่ หมู ไก่ และวัว ในถั งหมัก แบบ Fixed dome หลั งจากนั้ น ท่ าการทดลองของเหลื อ จากถังหมั ก
ในการใช้เป็นปุ๋ยเปรียบเทียบกับปุ๋ยหมักในการปลูกผักบุ้งในระบบเกษตรอินทรีย์ ผลการทดลองพบว่าการ
ผลิ ต แก๊ ส จากมู ล สั ต ว์ 3 ชนิ ด มู ล หมู ส ามารถผลิ ต แก๊ ส ได้ น าน และมี ป ริ ม าณแก๊ ส รวมสู งสุ ด ส่ าหรั บ
มูลไก่สามารถผลิตแก๊สในช่วงแรกๆ ได้สูงกว่ามูลหมู แต่ระยะเวลาการผลิตแก๊สและปริมาณแก๊สรวมน้อย
กว่ามูลหมู ส่วนมูลวัวมีระยะเวลาการให้แก๊สเท่ากับมูลไก่แต่มีปริมาณแก๊สน้อยทีสุด ส่วนองค์ประกอบของ
แก๊ ส ไม่ แ ตกต่ างกั น มากนั ก และยั งพบว่ าการใช้ ข องเหลวจากถั งหมั ก ที ได้ จากมู ล หมู และไก่ ท่ าให้ ได้
ผลผลิตของผักบุ้งสูงกว่ากากตะกอนถังหมักและปุ๋ยหมักทีมาจากสัตว์ช นิดเดียวกัน แต่ของเหลวจากมูลวัว
ท่าให้ได้ผลผลิตทีต่ากว่าและไม่แตกต่างจากปุ๋ยหมักและกากตะกอน
ส่วนที่ 2 ทดสอบการสร้างถังหมักแบบ Fixed dome ในพื้นทีของเกษตรกร ซึงได้ด่าเนินการ
สร้างถังหมัก 3 พื้นที ได้แก่ อ.บัวใหญ่ อ.โนนสูง และอ.ปักธงชัย โดยที อ.บัวใหญ่ ใช้วิ ธีการสร้างโดยใช้
แบบชัวคราว ส่วนที อ.โนนสูง และอ.ปักธงชัย ใช้การสร้างโดยใช้แบบถาวร และใช้มูลหมูหมักในถังหมัก
ทั้ง 3 แห่ ง ปรากฏว่าการก่อสร้ างโดยใช้แบบถาวรสามารถสร้างได้เร็วกว่า ใช้แรงงานและวัส ดุในการ
ก่ อ สร้ างน้ อ ยกว่ า จึ งท่ า ให้ มี ต้ น ทุ น การก่ อ สร้า งต่ า กว่ า อย่ า งไรก็ ต ามประสิ ท ธิ ภ าพของถั งหมั ก ที ได้
ไม่แตกต่างกัน และจากการทดสอบการผลิ ตแก๊สจากมูลหมูทั้ง 3 แห่ ง ให้ ผลเหมือนกับผลการทดลอง
ใน มทส. และเมือน่าของเหลือจากถังหมักไปทดสอบการปลูกผัก 2 แห่ง ที อ.ปักธงชัย และอ.บัวใหญ่
ให้ผลการทดลองสอดคล้องกับการทดลองภายใน มทส. คือการใช้ของเหลวกับพืชมีแนวโน้มการให้ผลผลิต
ทีดีกว่ากากตะกอนและปุ๋ยหมัก ส่าหรับการประเมินต้นทุน และผลตอบแทน ทั้งจากปริมาณแก๊ส และปุ๋ย
ทีมาจากของเหลือจากถังหมัก พบว่าจะสามารถคุ้มทุนได้ภายในระยะเวลาประมาณ 24–34 เดือน นอกจากนี้
ระหว่างการด่าเนิ น การทดลองได้มีการฝึกอบรมเกษตรกร ในการใช้แก๊ส ชีวภาพ และการใช้ของเหลื อ
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 ทีได้มีการติดตามและเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของบ่อ
แก๊สชีวภาพ ดังนี้
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จ่านวนบ่อแก๊สชีวภาพ (ต้นแบบและขยายผล) ทีได้มีการติดตามและเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์
สถานที่
อ.โนนสูง
อ.ปักธงชัย
อ.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่

รายชื่อผู้ใช้
นายอุดร บ้านคอนน้อย
นายชวน สินสนอง
นายอนุวัฒน์ ปริเวสัง
นายอ่าไพ พงษ์พิมาย
นายทวี เสนนอก
ร.ร. บ้านหนองหว้าเอน
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
เรือนจ่าอ่าเภอบัวใหญ่
นายเกษม มาตรค่าดี
นายนิกร ลาดบัวผัน
นายบุญสาย ศรีสุโข
นายไหว เชิดนอก
นายอนุพงษ์ โงนมณี

ประเภทมูลสัตว์
มูลหมู
มูลหมู
มูลหมู
มูลหมู
มูลหมู
มูลหมู
มูลหมู
มูลหมู
มูลหมู
หมูและวัว
ไก่และควาย
ไก่และวัว
มูลหมู

การนาแก๊สไปใช้ประโยชน์
หุงต้มอาหาร และต้มอาหารหมู 3 ชม./วัน
หุงต้มอาหาร 3 ชม./วัน
หุงต้มอาหาร และต้มอาหารหมู 3 ชม./วัน
หุงต้มอาหาร 2 ชม./วัน
หุงต้มอาหาร 2 ชม./วัน
หุงต้มอาหาร 2 ชม./วัน
หุงต้มอาหาร 2 ชม./วัน
หุงต้มอาหาร 3 ชม./วัน
หุงต้มอาหาร 2 - 3 ชม./วัน
หุงต้มอาหาร 2 - 3 ชม./วัน
หุงต้มอาหาร 2 ชม./วัน
หุงต้มอาหาร 2 ชม./วัน
หุงต้มอาหาร 1 - 2 ชม./วัน

บทสรุปสาหรับการวิจัย : จากการหมักมูลหมู ไก่ และวัว ในถังหมักแบบ Fixed dome ทีดัดแปลง
มาจากสาธารณรัฐประเทศจีน พบว่าการหมักมูลไก่ในระยะแรกจะให้ปริมาณแก๊สต่อวันสูงกว่ามูลสัตว์ชนิด
อืนในขณะทีมู ลวัวจะให้ป ริมาณแก๊สน้อยทีสุด ส่วนระยะเวลาการให้ แก๊สของมูลสั ตว์แต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกัน โดยมูลหมูจะมีระยะเวลาการให้แก๊สนานกว่ามูลไก่ และวัว โดยมีระยะเวลานานถึง 150 วันและ
มีปริมาณแก๊สมากกว่า ในขณะทีมูลไก่และวัวให้แก๊สเพียง 90 วัน นอกจากนี้ เมือน่าของเหลือจากการหมัก
มาใช้เป็ น ปุ๋ ย ส่ าหรั บ ปลู กพื ช พบว่าของเหลื อจากการหมักมูล หมู และไก่ จะมีผ ลท่ าให้ ผักเจริญ เติบโต
ได้ดีกว่ามูลวัว ดังนั้น มูลหมูจะเหมาะกับการใช้หมักเพือผลิตแก๊สมากทีสุด เนืองจาก ให้ปริมาณแก๊สสูง
มีระยะเวลาในการให้แก๊สนานทีสุด และ-ของเหลือจากการหมักเป็นปุ๋ยทีมีคุณภาพดี

ภาพการก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพโดยใช้แบบชั่วคราว
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ภาพการก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพโดยใช้แบบถาวร

นอกจากนี้ การใช้ถังหมักแก๊ส แบบ Fixed dome ทีดัดแปลงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทีมีขนาดของถังหมัก 8 ลบ.ม. โดยใช้มูลหมู นับว่าเหมาะสมกับการใช้ส่าหรับผลิตแก๊สชีวภาพเพือใช้
ในครัวเรือนขนาดเล็กทีมีสมาชิกประมาณ 3–4 คน เนืองจากแต่ละบ่อจะสามารถให้แก๊สได้ประมาณ
วันละ 1.5 ลบ.ม. ในขณะทีการใช้แก๊สเท่ากับ 1.1 ลบ.ม.ต่อวัน การก่อสร้างถังหมักแก๊สโดยใช้แบบชัวคราว
จะสามารถคื น ทุ น ได้ ภ ายใน 34 เดื อ น แต่ ห ากใช้ แ บบถาวรในจะคื น ทุ น ได้ ภ ายใน 24 เดือ น ซึ งมี
ระยะเวลาทีไม่นานมาก มีความคุ้มค่ากับการลงทุน
การประเมิน ความคุ้มค่ าในการสร้างถังหมั กแบบ Fixed dome (ตารางที 1) จะเห็ นได้ว่า
ในการสร้างถังหมักแบบ 1 ถังหมัก หากใช้แบบชัวคราวจะใช้ต้นทุน 32,000 บาท ส่วนการสร้างทีใช้
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. ทีสามารถน่าไปท่าเป็นปุ๋ยแก่พืชได้ โดยในปัจจุบันปุ๋ยอินทรีย์
ราคาประมาณ 4 บาท/กก. ดังนั้น คิดเป็นมูลค่าของกากตะกอนจะประมาณ 1,200 บาท ส่วนมูลค่าของ
ของเหลว 6,000 ลิตร ประเมินให้มีค่าลิตรละ 0.40 บาท เนืองจากมีปริมาณไนโตรเจนต่ากว่าในกากตะกอน
ประมาณ 10 เท่าตัว มูลค่ารวมของของเหลวในการหมักต่อครั้งประมาณ 2,400 บาท
ดังเมือท่าการหมักมูลสัตว์ในแต่ละครั้งจะได้แก๊สและปุ๋ยมูลค่ารวม 6,108 บาท หักค่าใช้จ่าย
ได้แก่ ค่ามูลสัตว์ประมาณ 500 บาท/ตัน ค่าขนส่งโดยประมาณ 500 บาท ค่าแรงงานขนใส่ถังหมักและ
ขนกากตะกอนออกจากถังประมาณ 500 บาทจะเหลือผลตอบแทนในการหมักเท่ากับ 4,608 บาท/ครั้ง
(5 เดือน) ดังนั้น หากก่อสร้างโดยใช้แบบชัวคราวลงทุน 32,000 บาท จะสามารถคุ้มทุนได้ ภายใน 34 เดือน
หรือ 2 ปี 10 เดือน และหากใช้แบบถาวรจะลงทุน 22,000 บาท จะสามารถคุ้มทุนภายใน 24 เดือน
หรือประมาณ 2 ปี
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การประเมินผลตอบแทนจากการใช้ถังหมักแบบ Fixed dome เพื่อหมักมูลหมู
การก่อสร้าง
แบบชั่วคราว (อ.บัวใหญ่)
ต้นทุน (บาท)
32,000
ปริมาณแก๊สรวม (ลบม.)
249(7.6 ถัง)
1
มูลค่าแก๊ส (บาท)
2,508
ปริมาณของเหลว (ลิตร)
6,000
2
มูลค่าของเหลว (บาท)
2,400
ปริมาณกากตะกอน (กก.)
307
มูลค่ากากตะกอน (บาท)3
1,200
รวมผลตอบแทน (บาท)
6,108
4
ค่ามูลสัตว์/1,000 กก. (บาท)
1,000
5
ค่าแรงงานในการหมัก (บาท)
500
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท)
4,608
ระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ (เดือน)
34

แบบถาวร(อ.ปักธงชัย)
22,000
247(7.6 ถัง)
2,508
6,000
2,400
307
1,200
6,108
1,000
500
4,608
24

1แก๊ส

330บาท/ถัง, 2ของเหลว 0.40 บาท/ลิตร, 3กากตะกอน 4 บาท/กก., 4มูลสัตว์ 500 บาท/ตัน + ค่าขนส่ง 500บาท, 5ค่าแรงงานในการ
ใส่มูลสัตว์ + และขนกากตะกอนออกจากบ่อ

เมือมีการทดลองและใช้งานบ่อแก๊สชีวภาพส่าหรับครัวเรือน (โมเดล มทส.) ซึงมีความเหมาะสม
กับเกษตรกรทีมีการเลี้ยงสัตว์และท่าการเกษตรควบคู่กับไป งานคลินิกเทคโนโลยีจึงได้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังเกษตรกรทีสนใจ มีเกษตรกรที อ.ปักธงชัย และอ.บัวใหญ่
เป็นต้นแบบในพื้นที ส่วนทีมหาวิทยาลัยฯ มีต้นแบบอยู่ที สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และปัจจุบันได้มี
การเผยแพร่และสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพฯ ดังกล่าวไปแล้วกว่า 30 แห่ง ในเขตพื้นทีจังหวัดนครราชสีมา
จ่านวน 26 บ่อ จังหวัดบุรีรัมย์ จ่านวน 2 บ่อ จังหวัดปราจีนบุรี จ่านวน 1 บ่อ และจังหวัดล่าปาง จ่านวน 1 บ่อ
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
Plan / การจัดทาแผนการดาเนินงาน : มีการจัดท่าแผนปฏิบัติงานและเขียนข้อเสนอโครงการ
เพื อน่ าเสนอขอเงิน สนั บ สนุ น จากโครงการคลิ นิ กเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในปีงบประมาณ 2556 โดยก่าหนดเป้าหมายในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรือง การผลิตก๊าซชีวภาพส่าหรับ
ครัวเรือน (โมเดล มทส.) เพือสร้างจุดสาธิตเป็นต้นแบบพร้อมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรทีสนใจ ซึงได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจ่านวน 500,000 บาท
DO / การดาเนินงาน : มีการด่าเนินงานตามแผนคือ การเผยแพร่ความรู้เรือง การผลิตก๊าซชีวภาพ
ส่าหรับครัวเรือน (โมเดล มทส.) เพือความยังยืนด้านพลังงานและสิงแวดล้อม และผลพลอยได้สู่การเกษตร
ทีปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายที อ.บัวใหญ่ อ.ปักธงชัย อ.โนนสูง อ.สีคิ้ว อ.โนนแดง อ.เมือง ฯลฯ หลังจาก
สร้ างความเข้ าใจถึ งกระบวนการผลิ ตก๊ าซชี วภาพ การก่ อสร้ าง ข้ อดี ข้ อเสี ย และผลพลอยได้ ที เกิ ดขึ้ น
มูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงท่าให้มีเกษตรกรทีสนใจเข้าร่วมเป็นจุดสาธิต (ต้นแบบ) โดยคัดเลือกจ่านวน 12 ราย
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Check / การตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงาน : หลังจากด่าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และ เริมกระบวนการผลิตแก๊สแล้ว ได้มีการติดตามโครงการเป็นระยะ เพือเก็บข้อมูลและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท่างานของบ่อแก๊สชีวภาพตลอดจนการประเมินสรุปผลงานอย่างต่อเนือง เพือแก้ไข
ปัญหาและลดข้อจ่ากัดทีอาจเกิดขึ้น ส่าหรับเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพส่าหรับครัวเรือน (โมเดล
มทส.) ทีพัฒนาขึ้น เพือให้สามารถท่างานได้อย่างต่อเนืองและเต็มประสิทธิภาพ
Action/ การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน : มีการน่าผลจากการติดตามและประเมินผล
ปัญหาและข้อจ่ากัดทีเกิดขึ้นจากแต่ละแห่ง มาหารือร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัยเพือพัฒนางานวิจัย
ทีเกียวข้องเพิมเติม เพือมุ่งแก้ไขปัญหาและ ลดข้อจ่ากัดด้านเทคโนโลยี เพือความยังยืนด้านการจัดการ
และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนอย่างคุ้มค่า เกิดการลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่ายในครัวเรือน
ท่ าให้ ชุ ม ชนได้ ป ระโยชน์ สู งสุ ด จากเทคโนโลยี ที ทางมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ได้ ถ่ ายทอด
องค์ความรู้ให้และเป็นตัวแทน/ต้นแบบของเกษตรกรเพือถ่ายทอดองค์ความรู้ในให้แก่เกษตรกรคนอืนๆ ต่อไป
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
โครงการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการด่าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไป
ตามเป้าหมายทีวางไว้ ร้อยละ 100
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
1. จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)
2. จานวนระบบ/บ่อหมักก๊าซชีวภาพทีทาในพื้นทีสาธิต (บ่อ)

เป้าหมาย

ผล

300 คน
12 บ่อ

305 คน
12 บ่อ

บรรลุเป้าหมาย
(%)
100%
100%

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนหรือสังคม
ผลการด่ า เนิ น งานที ผ่ านมา ได้ ส ร้ างสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ เรื อง การผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพส่ า หรั บ
ครัวเรือน (โมเดล มทส.) ให้ เกิดความยังยืน ซึงได้ท่า การศึกษาผลพลอยได้จากระบบการผลิตแก๊ส
ชี ว ภาพ เช่ น พลั งงานทดแทนที ได้ และการจั ด การของเสี ย แบบยั งยื น คื อ การลดมลภาวะทาง
สิงแวดล้อมจากกลินของมูลสัตว์ เมือกระบวนการหมักเสร็จสมบูรณ์ผลพลอยได้ คือ ปุ๋ยน้่า กากตะกอน
ทีได้สามารถเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทีใช้ในการเกษตรได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ท่าให้ผู้วิจัยสามารถ
เชือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ /
สิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เพือมุ่งสร้างผลงานทางวิชาการและสร้างสรรค์เทคโนโลยีทีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน
การบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการบริการวิชาการ ท่าให้เกิดการน่า งานวิจัยไปทดลองในพื้นที
เกษตรกร/พื้นทีจริง ซึงเกษตรกร/เครือข่ายภาคชุมชนได้เข้ามาร่วมในการวิจัย/เก็บข้อมูลต่างๆ ท่าให้
เกิดการสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชน/เกษตรกร ทีเป็นต้นแบบ และได้ขยายผลโดยการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรรายอืนๆ ต่อไป
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สถานที่
อ.โนนสูง
อ.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
อ.พิมาย
อ.ชุมพวง
อ.โนนแดง
อ.สีคิ้ว
อ.สีคิ้ว
อ.เมือง
อ.คง
อ.คง

โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเทคโนลีการจัดการของเสีย (โมเดล มทส.)
การพัฒนาแหล่งต้นแบบ (จุดสาธิต จานวน 12 แห่ง) ปีงบประมาณ 2556
รายชื่อผู้ใช้
ประเภทมูลสัตว์
การนาแก๊สไปใช้ประโยชน์
นายอุดร บ้านคอนน้อย
มูลหมู หุงต้มอาหาร และต้มอาหารหมู 3 ชม./วัน
นายอนุวัฒน์ ปริเวสัง
มูลหมู หุงต้มอาหาร และต้มอาหารหมู 3 ชม./วัน
นายอ่าไพ พงษ์พิมาย
มูลหมู
หุงต้มอาหาร 2 ชม./วัน
ร.ร. บ้านหนองหว้าเอน
มูลหมู
หุงต้มอาหาร 2 ชม./วัน
นางชม โรนพิมาย
มูลหมู
หุงต้มอาหาร 2 ชม./วัน
โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา
มูลหมู
หุงต้มอาหารกลางวันนักเรียน 2 ชม./วัน
นายณรงค์ สรรเสริญ
มูลหมู หุงต้มอาหาร และต้มอาหารหมู 3 ชม./วัน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(คลองไผ่) มูลวัวและหมู
อยู่ระหว่างการติดตามผล
นายวรพจน์ สัจจาวัฒนา
มูลหมู
อยู่ระหว่างการติดตามผล
โรงเรียนอ่างห้วยยาง
มูลวัวและหมู
อยู่ระหว่างการติดตามผล
จ่านวน 1 บ่อ
มูลวัวและหมู
อยู่ระหว่างการติดตามผล
จ่านวน 1 บ่อ
มูลหมู
อยู่ระหว่างการติดตามผล

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
ทีผ่านมาผลสัมฤทธิ์สูงสุดของโครงการ คือ สามารถน่าเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพส่าหรับ
ครัวเรือน (โมเดล มทส.) นี้ ไปส่งเสริมและสาธิตในระดับ ชุมชนหรือสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึงจะ
เห็นได้จากการขยายผลของโครงการอันเกิดจากหน่วยงานอืนๆ ทีเล็งเห็นประโยชน์ และได้ท่าการต่อ
ยอดเพิมเติม และปัจจุบันได้มีการเผยแพร่และสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพฯ ดังกล่าวไปแล้วกว่า 30
แห่ งในเขตพื้ น ทีจั งหวัดนครราชสี มาจ่านวน 26 บ่อ จังหวัดบุรีรัมย์ จ่านวน 2 บ่ อจังหวัดปราจี นบุ รี
จ่านวน 1 บ่อ และจังหวัดล่าปาง จ่านวน 1 บ่อ
ซึงมีผลกระทบทีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม ได้อย่างชัดเจน คือ
1. การลดมลพิษด้านสิงแวดล้อม คือ การแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรทีเลี้ยงสุกรและเกิดปัญหาเรือง
กลินรบกวนเพือนบ้าน
2. การลดค่าใช้จ่ายจากพลังงานทดแทน คือ ลดการใช้แก๊สหุงต้นในครัวเรือนได้
3. การลดค่าใช้จ่ ายในการท่าการเกษตร คือ ได้ปุ๋ยน้่าและกากตะกอน ซึงสามารถใช้ทดแทน
ปุ๋ยเคมีได้ ท่าให้ลดต้นทุนทางการเกษตร ได้ผลผลิตทางการเกษตรทีมีความปลอดภัย
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการยอมรับเทคโนโลยี การผลิตก๊าซชีวภาพส่าหรับครัวเรือน
(โมเดล มทส.) ทีได้เสนอต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ่าปีงบประมาณ 2556 และ
ให้การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว จ่านวน 500,000 บาท
หมายเหตุ :

หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติทีดี เช่น
โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น (นิยามศัพท์ของ สมศ.)
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
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/เมนูห ลั ก /หน่ว ยงานภายใน : อุท ยานวิท ยาศาสตร์ และ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

:

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

:
:
คะแนน 2
ด่าเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
:

คะแนน 3
ด่าเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
ด่าเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
ด่าเนินการ
7 ข้อ

7 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. คณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบันปฏิบัติหน้าทีตามระเบียบ หรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทีก่าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที
มหาวิทยาลัยก่าหนดล่วงหน้า
2. ผู้ บริ หารมี วิ สั ยทั ศน์ ก่ าหนดทิ ศทางการด่ าเนิ นงาน และสามารถถ่ ายทอดไปยั ง
บุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน่าข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา หน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการก่ากับ ติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานตามทีมอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสือสารแผนและผลการด่าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อ่านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพือให้สามารถท่างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้ บ ริ ห ารบริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยค่ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข อง
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. คณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน
และผู้บริหารน่าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ










หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ทีระบุไว้ ซึงสอดคล้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สมศ.
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1. คณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่กาหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดล่วงหน้า :
1.1 การด่าเนินงานของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ด่าเนินการ โดยผ่านการประชุมเป็นหลักส่าคัญ
ในรอบปีการศึกษา 2556 ( พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2557) มีการประชุม 4 ครั้ง
ครั้งที 3/2556 เมือวันที 17 มิถุนายน 2556
ครั้งที 4/2556 เมือวันที 14 สิงหาคม 2556
ครั้งที 5/2556 เมือวันที 15 พฤศจิกายน 2556
ครั้งที 1/2557 เมือวันที 12 กุมภาพันธ์ 2557
(เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี)
คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ได้ ปฏิ บั ติ ตามอ่ านาจหน้ าที ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ทีพึงกระท่าของคณะกรรมการครบถ้วน และระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 และ 2552 (เอกสารอ้างอิง
: พระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533, ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการประจาเทคโนธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, ระเบีย บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 และ 2552 และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี)
1.2 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ได้รับทราบค่าชี้แจงและท่าความเข้าใจเกียวกับข้อบั งคับต่างๆ
ของมหาวิทยาลั ยจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ท่ า นอธิการบดีเป็ นประธาน
คณะกรรมการ ได้เป็ นผู้แนะน่ าเกียวกับการปฏิบัติหน้าทีให้กับคณะกรรมการและสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
1.3 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับการด่าเนินงานตามแผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะเรือง
เชิงนโยบายของหน่ วยงาน เช่น การประชาสัมพันธ์เกียวกับสถาบันวิจัยมันส่ าปะหลั งของ มทส.
เป็ นภาษาอังกฤษเพือประชาสัมพันธ์ให้ภายนอกได้รับทราบใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประชาสัมพันธ์
Science Park การบริก ารที ปรึ ก ษาของ iTAP การอบรมให้ค วามรู้ด้า นมัน ส่า ปะหลัง และ
การแลกเปลี ยนบุ ค คลากรระหว่ างสถาบั น การศึ ก ษา เพื อให้ มี ก ารแลกเปลี ยนองค์ ค วามรู้
ด้านมันส่าปะหลัง (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เทคโนธานี ครั้งที่
3/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556)
1.4 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีผ่านการประเมินตนเองโดยอาศัยกลไกของสภามหาวิทยาลัย ซึงได้
มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานศึกษาระบบและกลไกการประเมิน
สภามหาวิทยาลั ย และได้ มีมติอนุมั ติใช้ ระบบประเมิน 2 ระบบ คือ 1. การประเมินตนเอง และ
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2. การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก
(1) การประเมิ น ตนเอง โดยใช้ แบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการประจ่า ศู น ย์ /สถาบั น
ที มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท่ าขึ้ น เพื อใช้ ร่ว มกั น ซึ งเทคโนธานี ได้ ส รุป ผลการประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ประจ่าปีการศึกษา 2556 (เอกสารประกอบที่ 7.1.1)
(2) การประเมินโดยหน่ วยงานภายนอก ใช้ช่องทางจากการประเมินโดยคณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน มทส. ตามแนวทางการประเมิ นมหาวิทยาลั ย 2 ครั้งต่ อปี
(เอกสารอ้างอิง : รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 )
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน :
2.1 เทคโนธานีได้รายงานผลการด่าเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานของ
หน่วยงาน ผ่านกลไกของมหาวิทยาลัย คือ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
นอกจากนี้ ได้ ร ายงานผลผ่ า นคณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี เป็ น ประจ่ า ทุ ก ไตรมาส
โดยหน่ ว ยงานได้ จั ด ท่ า แผนกลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงานสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัย และถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ 2556 โดยหน่วยงานได้น่า
แผนไปสู่การปฏิบัติและมีผลการด่าเนินงาน เช่น
ก) ด้ า นการพั ฒ นาองค์ กร และปรั บ ปรุ งการบริ ห ารจั ด การ : เพื อจัดภารกิ จหรือภาระงานที มี
ลักษณะเชือมโยงเกียวข้องกัน ให้ เป็ นหมวดหมู่ มีการท่ า งานแบบบูรณางานร่วมกัน ประสาน
ความร่วมมือระหว่างกัน ลดขั้นตอนการสังการ และมีการกระจายอ่านาจเพือความคล่องตัวในการ
บริหารงาน และเพือเป็นกลไกรองรับการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และรักษาการบริหารงาน
แบบรวมบริการประสานภารกิจ จึ งได้มีการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556
โดยมีการแบ่ งส่ วนงานเป็ น 4 ส่ านักงาน ได้แก่ ส่ านักงานผู้อ่านวยการเทคโนธานี ส่ านักงาน
อุทยานการเรียนรู้สิรินธร ส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และส่านักงานบริการ
วิ ช าการและโครงการพิ เศษ ได้ จั ด วางบุ ค ลากรแต่ ล ะต่ า แหน่ งให้ เหมาะสมกั บ ภาระหน้ า ที
ความรับผิดชอบและตามความถนัดแต่ละบุคคล มีการบริหารงานทีมุ่งเน้น Put the right man
on the right job (เอกสารอ้ างอิง : การปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ.2556 และ
โครงสร้างบริหารงาน เทคโนธานี ปี พ.ศ.2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) และเอกสารประกอบที่ 7.1.2)
ข) การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม : หน่วยงานได้จัดพื้นทีส่านักงานโดยรวมหน่วยงาน
ทีอยู่ในความรับผิดชอบแต่ละส่านักงานอยู่ด้วยกัน เพือให้ง่ายต่อการควบคุมดูแล เพือสนับสนุน
การใช้ท รัพ ยากรที มีอ ยู่อ ย่า งจ่า กัด ให้เกิด ความคุ้ม ค่า ภายใต้น โยบาย ECO Technopolis
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การน่าสืออิเลคทรอนิกส์มาช่วยสือสารเพือลดจ่านวนกระดาษใช้ใน
ส่านักงาน และรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า นอกจากนี้ยังได้ด่าเนินการตามนโยบายการด่าเนิน
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กิ จ กรรม 5ส ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรม การด่ า เนิ น กิ จ กรรม 5ส
ของหน่วยงาน และได้มีการจัดท่าคู่มือและมาตรฐาน 5ส เทคโนธานี เพือใช้เป็นแนวทางในการด่าเนิน
กิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง : คู่มือ และมาตรฐาน 5ส เทคโนธานี ประจาปี 2555)
2.2 หน่ ว ยงานได้ มี ก ารน่ า ข้ อ มู ล สารสนเทศ เป็ น ฐานในการปฏิ บั ติ ง านและพั ฒ นาหน่ ว ยงาน
โดยอาศั ยกลไกมหาวิ ทยาลั ยที มี การออกแบบและพั ฒนาคลั งข้ อมู ล (data warehouse) ผ่ านระบบ
MIS มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลในรูปแบบ 9 ระบบสารสนเทศ ซึงได้จัดหมวดหมู่ภายในให้พร้อม
ส่าหรับครอบคลุมข้อมูลจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันได้ใช้ระบบสารสนเทศ
รวมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานระบบ SAR
Online ระบบแจ้งขอใช้บริการส่วนอาคาร Online ระบบขอใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Online
ระบบจองห้องประชุม Online เป็นต้น และอยู่ระหว่างการรอปรับปรุงและทดลองใช้ระบบเพือใช้
รวมกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบสารสนเทศการคลัง ระบบสารสนเทศบุคลากร
และสารสนเทศวิสาหกิจ
3. ผู้บ ริหารมีการกากับ ติด ตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยัง บุคลากรในหน่วยงาน : ผู้บริหารหน่วยงาน
ได้มีการก่ากับติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานตามทีมอบหมายเป็นรายไตรมาสตามภารกิจหลัก
ทีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ติดตามการด่าเนินงานตามมติ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต
ของคณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกไตรมาสและมีการประเมินผล
งานโดยรวมเป็นประจ่าทุก 6 เดือน รวมทั้งสามารถสือสารแผนและผลการด่าเนินงานของหน่วยงาน
ไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านกลไกการประชุมหัวหน้าส่านั กงาน การประชุมพนั กงานเทคโนธานีหรือ
เผยแพร่ ผ่ านสื อต่ างๆ เช่ น mail เทคโนธานี เว็ บไซต์ เทคโนธานี newslletter และรายงานประจ่ าปี
ของเทคโนธานี (เอกสารอ้างอิง : รายงานประจาปีเทคโนธานี 2556 หน้า 2-4 และ หน้า 35-87)
4. ผู้บ ริห ารสนั บสนุน ให้ บุ ค ลากรในหน่ วยงานมี ส่วนร่ วมในการบริ ห ารจัด การ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม : ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนัก
ถึงความส่าคัญในเรืองต่างๆ เพือส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด่าเนินงานของหน่วยงาน
มากยิ งขึ้ น เช่ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การจั ด การความรู้ การบริ ห ารความเสี ยงและ
การควบคุมภายใน การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดท่าแผนปฏิบัติการ
ประจ่ าปี การบริ ห ารงบประมาณ โดยอาศั ยการมี ส่ ว นร่ วมในการบริ ห ารจั ดการและรั บ ผิ ดชอบ
ต่อสังคม นอกจากนี้ ผู้บริหารได้มอบอ่านาจการตัดสินใจแก่หัวหน้าส่านักงาน หัวหน้าหน่วยตามความ
เหมาะสม เช่น การมอบอ่านาจการลางานของพนักงาน การพัฒนาบุคลากร ในส่านักงานตามความ
เหมาะสมและอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ เป็นต้น
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5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ : หน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในภารกิจหลักและ
ภารกิจรองเพือสนับสนุ นตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้บริหารเน้นกระบวนการท่างานทีมี
คุณภาพโดยจัดให้มีการประกัน คุณภาพ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และเน้นให้บุคลากร
ในหน่วยงานมีคุณภาพ มีความสามารถและได้รับการพัฒ นาอย่างต่อเนืองโดยหน่วยงานสนับสนุน
งบประมาณส่ าหรั บ การพั ฒ นาและเพิ มพู น ทั กษะให้ กั บ บุ ค ลากรเป็ น ประจ่าทุ ก ปี แ ละบรรจุไว้ ใน
แผนพัฒ นาบุ คลากร เป็ น ต้น ซึงจัดได้ว่าเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ บังคับบัญ ชา
กับ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา การแลกเปลี ยนเรียนรู้ และการสร้างสั มพั น ธภาพทีดี ระหว่างเพื อนร่วมงาน
ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองตามความต้องการโดยการ
เข้ารับการฝึกอบรมตามทีพนักงานสนใจ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย : คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสามารถ
ผลั กดั น ให้ ห น่ ว ยงานสามารถแข่งขัน กับ ภายนอกได้ เช่น การมี บ ทบาท ริเริม ส่ งเสริม สนั บ สนุ น
ก่าหนดนโยบายและก่อให้ เกิดการเปลี ยนแปลงที น่าไปสู่ ความก้าวหน้าและการพัฒ นาหน่วยงาน
มีการติดตามผลการด่าเนินงานตามภารกิจ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามหลักเกณฑ์
ทางมหาวิ ท ยาลั ย การน่ า นโยบาย ระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย มาใช้ บ ริ ห ารงานอย่ า งเหมาะสม
ผ่ า นกลไกคณะกรรมการ คณะท่ างานชุ ด ต่ างๆ เช่ น คณะกรรมการระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO
9001:2008 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะท่างานการบริหารความเสียง คณะท่างาน
การจัดการความรู้ คณะท่างานด่าเนินกิจกรรม 5ส คณะท่างานการจัดท่า แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะท่างานติดตามใช้จ่ายเงินงบประมาณและเร่งรัดผลด่าเนินงาน เป็นต้น
หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานีมี บ ทบาทส่ าคั ญ ในการริเริม
ชี้แนะ สนั บ สนุ น ก่าหนดนโยบาย และก่อให้ เกิดการเปลี ยนแปลงน่าไปสู่ ความก้าวหน้ า กล่ าวคือ
นโยบายจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจทีได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย ส่งผลให้เกิดสัมพันธ์ทีดีระหว่างหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ชุมชน และสังคม
หลัก ประสิท ธิภ าพ (Efficiency) คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานีใ ห้ค วามส่า คัญ กับ นโยบาย
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพือประหยัดการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กล่าวคือ การปรับปรุงรูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีแบบ e-meeting
หลั ก การตอบสนอง (responsiveness) คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี ได้ รับ การยอมรับ จาก
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีความโปร่งใส นอกจากนี้ ยังให้
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความเชือมโยงความเชียวชาญและร่วมใช้ทรัพยากร เพือลดช่องว่าง
ความเหลือมล้่าในสังคม
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หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีธ่ารงไว้ซึงความรับผิดชอบ
สูงสุดและอ่านาจหน้าทีในการพิจารณาภารกิจของหน่วยงานด้วยการให้ค่าปรึกษาแนะน่าแก่ผู้บริหาร
เทคโนธานี มีความรับ ผิ ดชอบต่อการก่าหนดเชิงกลยุทธ์ในทิศทางการด่าเนินงานของหน่ว ยงาน
โดยค่ านึ งถึงประโยชน์ ของผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย การเชือมโยงความเชียวชาญและคิ ดท่ าประโยชน์
จากความเชียวชาญร่วมกัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานให้สามารถสือสารและเกิดผลประโยชน์
ต่ อ สั ง คม ในการน่ า พาสั ง คมและประเทศชาติ ไ ปสู่ ก ารพั ฒ นาที ยั งยื น อี ก ทั้ ง นโยบายจาก
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานียังส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพทีดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน และสังคม
มีการสนับสนุนและติดตามให้เกิดภารกิจทีเป็นรูปธรรม มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและสั งคม
เพือน่ามาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน
หลักความโปร่งใส (transparency) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมอบหมายให้หน่วยงานมีการ
เปิ ด เผยและบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร โดยมี ช่ อ งทางข้ อ มู ล สารสนเทศสามารถเข้ า ถึ งได้ ง่ า ย เช่ น
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นในหน่ วยงานผ่านทางเว็บไซต์เทคโนธานี นอกจากนี้
ได้ ส นั บ สนุ น ให้ ข้ อ มู ล ต่ อ ระบบการตรวจสอบที เป็ น อิ ส ระของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง การตรวจสอบ
จากผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการตรวจสอบโดยระบบ
ของสภามหาวิทยาลั ย ผ่ านคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานและหน่ ว ยงาน
ภายนอก
หลักการมีส่วนร่วม (participation) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้หลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารโดยการประชุมเป็นหลัก เพือให้คณะกรรมการและผู้บริหารเทคโนธานีได้มี โอกาสแลกเปลียน
ความคิดเห็น และเสนอแนะเกียวกับการด่าเนินงานให้เกิดผลดียิงขึ้น เพือร่วมกันพิจารณาแนวทางการ
ด่าเนินงานในปีถัดไป
หลักการกระจายอานาจ (decentralization) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมีกระบวนการชัดเจน
ในการกระจายอ่ านาจการตัด สิ น ใจให้ ผู้ บ ริห ารเทคโนธานี เช่ น การบริห ารงบประมาณรายจ่ าย
ประเภทงบด่าเนินการทีมีการโอนหมวดรายจ่าย หรือเปลียนแปลงรายการของงบด่าเนินการโดยไม่เพิม
วงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรร ให้ผู้บริหารเทคโนธานีเป็นผู้อนุมัติและน่าเสนออธิการบดีเพือทราบ
หรือการมอบอ่านาจการลา การจัดสรรงบประมาณ การพัฒ นาบุคลากรในกลุ่มงานให้กับหั วหน้า
ส่านักงานมีอ่านาจในการตัดสินใจ เป็นต้น
หลักนิติธรรม (rule of law) มหาวิทยาลัยจัดให้มีกฎระเบียบข้อบังคับประกาศในการบริหารและ
การปฏิ บั ติงานเป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษรซึงหน่ว ยงานได้อ้ างอิงหลั ก ปฏิ บั ติ ดังกล่ าวในการสื อสารกั บ
บุคลากร ผู้มีส่วนเกียวข้องได้ รับรู้ผ่านช่องทางการสือสารต่างๆ เช่น หนังสือเวียน การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
หลักความเสมอภาค (equity) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานียึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารจัดการ โดยผู้บริหารเทคโนธานีปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าทีภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพือด่ารงให้หน่วยงานมีความเป็นเลิศในภารกิจทีได้รับมอบหมาย
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หลักมุ่งเน้ นฉันทามติ (consensus oriented) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้มติทีประชุม ในการ
พิจารณาเรืองทีส่าคัญเพือหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปี และงบประมาณ
รายจ่ายของเทคโนธานี การจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเทคโนธานี เป็นต้น
7. คณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนาผล
การประเมิ น ไปปรั บ ปรุ งการบริ ห ารงานอย่า งเป็ น รู ป ธรรม : คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี
มีก ารประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของผู้ บ ริห ารเทคโนธานี และผลการด่ าเนิ น งานของเทคโนธานี
ได้ให้ข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์ ซึงผู้บริหารได้น่าไปปรับปรุงการบริหาร นอกจากนี้ ยังอาศัยกลไก
ของมหาวิทยาลัย ทีมีการจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานปีละ 2 ครั้ง โดยมี
หลักเกณฑ์ทีชัดเจนอย่างต่อเนือง
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการด่าเนินการครบทุกข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
7 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย()


รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
- เอกสารประกอบที 7.1.1
สรุ ป การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี
ประจ่าปีการศึกษา 2556
- เอกสารประกอบที 7.1.2
ประกาศมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี เรือง การแบ่ งส่ วนงาน
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
- ค่าสังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
- ค่าสังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรือง เปลียนแปลงรองประธานในคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรือง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที 5) พ.ศ. 2539
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรือง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที 7) พ.ศ. 2541
- ประกาศมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี เรื อง การแบ่ งส่ ว นงานภายใน (ประกาศ ณ วั น ที 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/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 7.2

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ

:
:

เกณฑมาตรฐาน

:

การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)
กระบวนการ
คะแนน 2
ด่าเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
ด่าเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
ด่าเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
ด่าเนินการ
5 ข้อ

5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการก่าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ทีสอดคล้อง
กับ แผน กลยุ ทธ์ของหน่วยงาน ครอบคลุ มพันธกิจ ด้านการบริการวิชาการ
และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสม
2. ก่าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจะพัฒ นาความรู้และทักษะด้านการบริการ
วิ ช าการ และการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี ที เหมาะสม
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ทีก่าหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลียนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) เพือค้นหาแนวปฏิบัติทีดีตามประเด็นความรู้ทีก่าหนดใน
ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่าหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ ตามประเด็น ความรู้ที ก่าหนดในข้อ 1 ทั้ งที มีอยู่ในตั ว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อืนๆ ทีเป็นแนวปฏิบัติทีดีมาพัฒ นาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge)
5. มี ก ารน่ า ความรู้ ที ได้ จ ากการจั ด การความรู้ ใ นปี ก ารศึ ก ษาปั จ จุ บั น หรื อ
ปีการศึกษาทีผ่านมาทีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ทีเป็นแนวปฏิบัติทีดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ
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รายละเอียดการดาเนินงาน
1.

2.

3.

4.

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ครอบคลุมพันธกิจ ด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม : ได้มีการก่าหนดหั วข้อ/เป้าหมายการจัดการความรู้ไว้ คือ “องค์ความรู้ที
ส่งเสริมให้ พ นั กงานมีป ระสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงาน” เพือส่ งเสริมสนับ สนุ นให้ พ นักงานสามารถ
ปฏิบั ติงานได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ ให้ สอดรับตามภารกิจหลั กด้านบริการวิชาการ และปรับแปลง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีแผนการจัดกิจกรรม (เอกสารประกอบที่ 7.2.1)
กาหนดบุค ลากรกลุ่มเป้าหมายที่จ ะพัฒ นาความรู้แ ละทั กษะด้า นการบริการวิชาการ และการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนด
ในข้อ 1 : ก่าหนดให้พนักงานเทคโนธานี เป็นกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ทีก่าหนดไว้ในข้อ 1
มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) เพื่อค้น หาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด : โดยได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานเพือส่งเสริม
สนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดรับตามภารกิจหลักด้านบริการ
วิชาการ และปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี จ่านวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที 1 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลียนเรียนรู้ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมกลับเข้าสู่ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO เมือวันที 8-9 พฤศจิกายน 2555 โดยผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)
ครั้งที 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลียนเรียนรู้ หัวข้อ ระเบียบงานสารบรรณ การร่างหนังสือ
ราชการ เมือวันที 24 เมษายน 2556 โดยหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ
ครั้งที 3 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลียนเรียนรู้ หัวข้อ เตรียมความพร้อมพนักงานเทคโนธานี
เพือมุ่งสู่อาเซียน เมือวันที 18 กันยายน 2556 โดยอธิการบดีมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี
คณบดีส่านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ผู้อ่านวยการเทคโนธาน รองผู้อ่านวยการเทคโนธานี
ครั้งที 4 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลียนเรียนรู้ จ่านวน 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “การพัฒนา
นวั ต กรรมเพื อน่ าองค์ ค วามรู้สู่ อ าเซี ย น” และหั ว ข้ อ “การสร้า งนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ สู่
วัฒนธรรมคุณภาพ Engagement & Social Enterprise”
โดยครั้ งที่ 1- 3 มี ร ายละเอี ย ดและภาพกิ จ กรรมตามเอกสารอ้ างอิ ง (เอกสารอ้ างอิ ง :
รายงานประจาปีเทคโนธานี 2556 หน้าที่ 23-26)
มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) : โดยได้มีการรวบรวมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภายในหน่วยงาน และ
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
บรรจุเข้าในเว็บไซต์ การจัดการความรู้ หน่วยบริหารระบบคุณภาพ ส่านักงานผู้อ่านวยการเทคโนธานี
และส่งขึ้น WEB มหาวิทยาลัยด้วย โดยทีผ่านมาเทคโนธานีได้มีการถอดบทเรียนองค์ความรู้ทีได้จาก
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
5. มี การน าความรู้ ที่ ได้ จากการจั ดการความรู้ ในปี การศึ กษาปั จจุ บั นหรื อปี การศึ กษาที่ ผ่ านมาที่ เป็ น
ลายลั กษณ์ อั กษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทั กษะของผู้ มี ประสบการณ์ ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง : จากการสรุปการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2555 ได้ท่าการส่งมอบให้ทุกส่านักงานเพือให้พนักงานได้ศึกษา
และน่าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทีดียิงขึ้น (เอกสารอ้างอิง : สรุปการจัดกิจกรรม : การจัดการ
ความรู้ เทคโนธานี ประจาปี 2555) ส่วนสรุปการจัดกิจกรรม การจัดการความรู้เทคโนธานี ประจ่าปี
2556 อยู่ระหว่างการด่าเนินการ จึงมีผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้า
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
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/เมนูหลัก/การจัดการความรู้
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 7.3

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ

:
:

เกณฑมาตรฐาน

:

ระบบสารสนเทศเพือการบริหารและการตัดสินใจ
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)
กระบวนการ
คะแนน 2
ด่าเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
ด่าเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
ด่าเนินการ
4 ข้อ

5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื อการบริ หารและการตัดสิ นใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดย
อย่างน้ อยต้องครอบคลุมการจัดการบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถน่าไปใช้ในการด่าเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการน่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที
เกียวข้องตามทีก่าหนด
รายละเอียดการดาเนินงาน

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






:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีน โยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ : โดยมีแผนด่าเนินงานสารสนเทศและประชาสั มพันธ์
ปีงบประมาณ 2557 แบ่งลักษณะงานตามกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1. งานพัฒนาเว็บไซต์ และ
2. งานประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้
งานพัฒนาเว็บไซต์ : (1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกิจกรรม (ด่าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
2554) (2) ฐานข้ อ มู ล งานบุ ค คล (ด่ า เนิ น การแล้ ว โดยใช้ MIS ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี )
(3) ฐานข้อมูลการเงินงบประมาณเงินวิสาหกิจของเทคโนธานี (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลตามโครงสร้าง
ใหม่ ) และ (4) ฐานข้ อ มู ล การเงิ น งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ ระบบดั ง กล่ า ว
ถู ก พั ฒ นาขึ้ น โดย MIS ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มี ก ารเชื อมโยงกั บ ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ
เพื อการตั ด สิ น ใจ MIS ของส่ ว นกลางมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ที มี ห น่ ว ยงานอื นๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกียวข้อง เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่านักวิชาต่างๆ
ส่วนแผนงาน ส่วนการเจ้าหน้าที ส่วนการเงินและบัญชี และส่วนส่งเสริมวิชาการ (ข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา SAR-online) นอกจากนี้ ยังได้ก่า หนดรอบระยะเวลาด่าเนินการ เพือให้แล้วเสร็จเป็นไปตาม
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
แผนด่าเนินงานระบบสารสนเทศเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2557 (เอกสารประกอบที่ 7.3.1)
ในส่ ว นของงานประชาสั ม พั น ธ์ ได้ มีก ารด่ าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์เชิ งรุก และมีก ารเพิ มช่อ ง
การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การเชือมโยงกับสือ social network ในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ของสือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
2. มีร ะบบสารสนเทศเพื่ อการบริห ารและการตัดสิ น ใจตามพั น ธกิจของหน่ วยงาน โดยอย่ างน้อ ย
ต้องครอบคลุมการจัดการบริการวิชาการ การบริหารจั ดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ : ได้มีการใช้ระบบรายงานผลการด่าเนินงานของหน่วยงานทีถูกพัฒนาขึ้นโดย
MIS ของส่วนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้พัฒนาระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การจอง
ห้ องประชุ มทาง online การจั ดท่าหลั กสูตร e-training นอกจากนี้ยังได้ใช้ระบบ MIS ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ ระบบการประชุมสองทางด้วย e-meeting และระบบการลงทะเบียนรับ - ส่ง
เอกสารออนไลน์ด้วย Boffice (เอกสารประกอบที่ 7.3.2)
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ : ได้รับการสอบถามประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ ใช้ บ ริ ก ารบุ ค ลากรภายในที เป็ น ผู้ ใช้ งานโดยตรง จากการใช้ งานตามกิ จ กรรม 2 ส่ ว นหลั ก คื อ
1.งานพั ฒ นาเว็บ ไซต์ และ 2. งานประชาสั มพั นธ์ ซึงได้ก่าหนดไว้ 3 ด้าน กล่ าว คือ 1.ด้านเจ้าหน้าที
2.ด้านกระบวนการให้ บ ริก าร และ 3.ด้านการใช้งานสารสนเทศและประชาสั มพัน ธ์ในภาพรวมได้รับ
คะแนนประเมินอยู่ในระดับดี (3.45) ซึงอยู่ในเกณฑ์ทีน่าพอใจ (เอกสารประกอบที่ 7.3.3)
4. มีการน าผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ :
มีการน่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยได้น่าผล
จากข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในหรือผู้ใช้งานมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพือพัฒนาระบบ
สารสนเทศขององค์กรให้ดีขึ้นตามล่าดับอย่างต่อเนือง (เอกสารประกอบที่ 7.3.4)
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
: มี ก ารเชื อมโยงข้ อ มู ล องค์ ก รผ่ า นเครื อ ข่ า ยของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ http://technopolis.sut.ac.th/
และมีการส่งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ออกสู่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนือง (เอกสารประกอบที่ 7.3.5)
การประเมินตนเอง
:
ผลการดาเนินงานตาม
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
ระบบสารสนเทศเพือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 7.4

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ

:
:
คะแนน 2
ด่าเนินการ
2 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

:

ระบบบริหารความเสียง
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)
กระบวนการ
คะแนน 3
ด่าเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
ด่าเนินการ
5 ข้อ

6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะท่างานบริหารความเสียงโดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายใน
หน่วยงานร่วมเป็นคณะท่างาน
2. มีการวิเคราะห์ และระบุ ความเสี ยง และปั จจัย ทีก่อให้ เกิดความเสี ยงตาม
บริบทของหน่วยงาน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียงและจัดล่าดับความเสี ยงที
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดท่าแผนบริหารความเสียงทีมีระดับความเสียงสูงและด่าเนินการตามแผน
5. มีการติ ดตาม และประเมิ นผลการด่ าเนิ นงานตามแผน และรายงานต่ อคณะ
กรรมการบริหารความเสียงของมหาวิทยาลัย เพือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการน่าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสียง
ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสียงในรอบปีถัดไป
รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน 5
ด่าเนินการ
6 ข้อ
มี () หรือไม่มี ()
การดาเนินการ







:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็น
คณะทางาน : โดยมีผู้อ่านวยการเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยพนักงานเทคโนธานีทีท่าหน้าที
ระดั บ หั ว หน้ า งานร่ ว มเป็ น คณะท่ า งาน ตามค่ า สั งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ที 153/2557
นอกจากนี้ยังมีการจัดท่าโครงสร้าง/ขั้นตอนและปฏิทินการด่าเนินงานการบริหารความเสียงเทคโนธานี
ด้วย (เอกสารประกอบที่ 7.4.1-1 และ 7.4.1-2)
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน :
1.1 การจัดท่าแผนปรับปรุงควบคุมภายในและบริหารความเสียงระดับหน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณ
2557 ผ่านมติทีประชุมคณะท่างานระบบบริหารความเสียงเทคโนธานี ครั้งที 2/2557 เมือวันที
24 มีนาคม 2557 (เอกสารประกอบที่ 7.4.2-1)
1.2 ก่าหนดปัจจัยเสียง สาเหตุของความเสียง และกิจกรรมควบคุมในแต่ละด้านมีทั้งหมด 8 ด้าน
ประกอบด้ว ย 1.ด้านกลยุ ท ธ์ 2.ด้ านการเงิน และทรัพ ย์สิ น 3.ด้านปฏิ บั ติ งาน 4.ด้านชื อเสี ย ง
5. ด้านสุ ขภาพและความปลอดภั ย 6.ด้ านบุ ค ลากร 7.ด้ านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
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3.
4.

5.

6.

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
การสือสาร และ 8.ด้านกฎระเบียบ (เอกสารประกอบที่ 7.4.2-2) ทั้งนี้ ได้ใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของเทคโนธานี (เอกสารอ้างอิง : คู่มือการบริห ารความเสี่ ยง มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้ อ 2 : โดยคณะท่ างานบริ ห ารความเสี ยงได้ ป ระชุ ม หารื อ เพื อประเมิ น โอกาสและผลกระทบ
ของความเสียงและจัดล่าดับความเสียงทีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 (เอกสารประกอบที่ 7.4.3)
มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน : จากแผนปรับปรุง
ควบคุมภายในและบริหารความเสียง ประจ่าปีงบประมาณ 2556 ปัจจัยเสียงทั้ง 8 ด้าน พบว่า มี 2 ด้าน
ทีมีผลการประเมินความเสียงตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป (ตามเกณฑ์การประเมินความเสียงทีมีระดับสูง
อยู่ในช่วงคะแนน 8 – 12 คะแนน High Risk) ได้แก่ ด้านการเงินและทรัพย์สิน และด้านกฏระเบียบ
ดังนั้น จึงมีการจัดท่าแผนบริหารความเสียงทีมีระดับความเสียงสูง (เอกสารประกอบที่ 7.4.4)
มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง : มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล
การด่าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสียงของมหาวิทยาลัยผ่านหน่วย
ตรวจสอบภายใน เพือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เอกสารประกอบที่ 7.4.5)
มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ไปใช้ ในการปรั บแผนหรือวิเคราะห์ค วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป ได้รับการรายงานผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ่าปีการศึกษา 2556 มาปรับใช้ในการจัดท่าแผนปรับปรุง
ควบคุมภายในและบริหารความเสียง เทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2557 (เอกสารอ้างอิง : รายงาน
ผลการวิเคราะห์ ปั จจัย เสี่ ยงและแผนการบริห ารความเสี่ยง เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557)

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการด่าเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

6 ข้อ



รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 7.4.1-1 ค่าสัง มทส.เรือง เปลียนแปลงคณะท่างานบริหารความเสียงเทคโนธานี
เอกสารประกอบที 7.4.1-2 - โครงสร้างการบริหารความเสียงเทคโนธานี
- ขั้นตอนการด่าเนินงานบริหารความเสียงเทคโนธานี
- ปฏิทินการด่าเนินงานบริหารความเสียงเทคโนธานี
- แผนด่าเนินงานระบบบริหารความเสียงเทคโนธานี
ประจ่าปีงบประมาณ 2556
เอกสารประกอบที 7.4.2-1 SUT-RM1 ค่าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสียง
ประจ่าปีงบประมาณ 2556
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เอกสารประกอบที 7.4.2-2
เอกสารประกอบที 7.4.3
เอกสารประกอบที 7.4.4
เอกสารประกอบที 7.4.5

SUT-RM2 รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ประจ่าปีงบประมาณ 2556
SUT-RM3 การจัดล่าดับความเสียงในแผนผังเมทริซ์
SUT-RM4 แผนการบริหารความเสียง ประจ่าปีงบประมาณ 2556
SUT-RM6 รายงานผลการด่าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณ 2556

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
- คู่มือการบริหารความเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับปรับปรุงครั้งที 1)
- รายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสียง และแผนการบริหารความเสียงเทคโนธานี
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/การบริหารความเสียง
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 8 :

การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ที่ 8.1

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน

:
:

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 55 – ก.ย. 56)
กระบวนการ

คะแนน 1
มีการด่าเนินการ
1 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
มีการด่าเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการด่าเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการด่าเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการด่าเนินการ
7 ข้อ

: 7 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจ่าปีทีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร
4. มีการจัดท่ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการน่าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนือง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท่าหน้าทีตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีหน่วยงานก่าหนด
7. ผู้บ ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน่า
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

มี() หรือไม่มี
() การดาเนินการ








หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวทีระบุทีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
หน่วยงานทีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถด่าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรทีต้องจัดหาส่าหรับ
การด่าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนทีต้องการใช้
ซึงจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาทีหน่วยงานใช้ในการด่าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล
จากนั้นจึงจะก่าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงทีมาของเงินทุนทีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด
เช่น รายได้จากค่าลงทะเบียน งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน
เงิ น บริ จ าคจากหน่ ว ยงานภายนอก หน่ ว ยงานจะต้ อ งมี ก ารระดมทุ น ด้ ว ยวิธี ก ารอื นๆ อี ก เพิ มเติ ม เช่ น
การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด่าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อ
หน่วยในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร โดยทีระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
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รายละเอียดการดาเนินงาน

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน : ได้จัดตั้งคณะท่างานจัดท่าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ของเทคโนธานี ค่าสัง มทส.ที 891/2556 ท่าหน้าทีพิจารณาข้อมูลจากรายงาน
แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ เทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 (ตามเอกสารอ้างอิง
แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2555-2559) จัดท่ารายได้มาจากการ
ประมาณการจากทรัพยากรทีจะได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและแหล่งสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ก่าหนดทีมาของแหล่งรายได้จากแหล่ งเงินทุ นใด เช่น รายได้สนับ สนุนจากมหาวิทยาลั ย
รายได้ค่าลงทะเบี ยนอบรมสัมมนา รายได้จากการให้ บริการ และรายได้อืนๆ ก่าหนดให้ เห็ นอย่าง
ชัดเจน (เอกสารประกอบที่ 8.1.1)
จั ด ท่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยมาจากการประเมิ น ความต้ อ งการทรั พ ยากรที ต้ อ งด่ า เนิ น งานแต่ ล ะช่ ว ง
ปีงบประมาณ ตามลักษณะงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายใต้กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่ม (กลุ่มงานทั้ง 5
กลุ่มตามโครงสร้างบริห ารงานเดิม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุง แผนให้ สอดคล้องกับโครงสร้าง
บริ ห ารงานใหม่ ประจ าปี งบประมาณ 2556 แบ่ งเป็ น 5 ส านั ก งาน) ก่ าหนดให้ เห็ น อย่างชั ดเจน
ซึงรายการค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) ค่าใช้จ่ายคงที่ (ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าตอบแทนเงินประจ่าต่าแหน่ง
ค่าบริหารจัดการโครงการ)
2) ค่าใช้จ่ายผันแปร (ประกอบด้วย ค่าตอบแทนลูกจ้างชัวคราวรายวัน ค่าตอบแทนนักศึกษา
จ้างงาน ค่าใช้สอยด่าเนินการ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค อืนๆ และค่าเสือมราคา)
ผลสรุปเป็นภาพรวมแผนบริการหน่วยวิสาหกิจ เทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2555-2559
จั ด ท่ า ประมวลผลให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ งบประมาณและแผนปฏิ บั ติ ก ารเทคโนธานี ประจ่ า ปี
งบประมาณ 2556 เพื อให้ ง่ายต่อ การน่ าข้อมู ล ไปใช้ในการวางแผนและการตัด สิ น ใจของผู้ บ ริห าร
ระดับสูงของหน่วยงาน และมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยส่วนบริหารสินทรัพย์เป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง น่าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณาตามล่าดับ (เอกสารอ้างอิง : แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ
เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2555-2559)
2. มีแนวทางจั ด หาทรั พยากรทางด้ านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ : มีการจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้ก่าหนดแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางการเงินตามลักษณะงานภารกิจทีได้รับมอบหมาย (แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
และแผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี) และยังมุ่งเน้นการจัดหารายได้จากหน่วยงาน
ภายนอก
หลักเกณฑ์การจัดสรรรายการงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2556 จ่าแนกตามหมวดหมู่รายการ
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
4. หมวดค่าครุภัณฑ์
5. หมวดทีดินและสิงก่อสร้าง
6. หมวดรายจ่ายอืน (เงินส่ารองทัวไป)
และได้ บ รรจุ ร ายการค่ า บริ ห ารจั ด การโครงการ ในแต่ ล ะโครงการ/งาน/กิ จ กรรมไว้ ด้ ว ย
การวางแผนการใช้ เงิน ได้ อ าศั ย แนวทาง หรื อ หลั ก การบริห ารงบประมาณให้ เป็ น ไปตามรายการ
งบประมาณได้ รั บ อนุ มั ติ จั ด สรรให้ ถื อ จ่ า ย ประจ่ า ปี ง บประมาณ 2556 มี ก ารควบคุ ม ติ ด ตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณได้รับอนุมัติ
ในระหว่ า งปี ง บประมาณ หากมี ค วามจ่ า เป็ น อาจได้ รั บ การทบทวนงบประมาณโดยการ
เพิม – ลดรายการงบประมาณให้มีความใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง หรือเมือด่าเนินการสักระยะหนึงใกล้
จะสิ้ น ปี งบประมาณ 2556 (30 กัน ยายน 2556) มีความจ่าเป็นต้องได้รับการผู กพั นงบประมาณไว้
เนื องจากมี ภ าระผู ก พั น เบิ ก จ่ ายไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ส่ าหรับ เป็ น รายการเบิ ก จ่า ยที มี ภ าระผู ก พั น เบิ ก จ่า ย
ข้ามปี (งบด่าเนินการ) รายการเบิกจ่ายทีมีภาระผูก พันเบิกจ่ายเหลือมปี (งบลงทุน) หรือเป็นรายการ
เบิกจ่ายทีมีภาระผูกพันเบิกจ่ายขยายเวลา ทีมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี (เป็นโครงการต่อเนือง)
และมี การติดตามผลการใช้จ่ ายเงินงบประมาณโดยการจัด ท่าเป็น รายงานเสนอต่ อผู้ บ ริห าร
ระดับสู งและผู้เกียวข้องเป็ นประจ่าทุกเดือน การด่าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ การวางแผนการใช้เงิน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
ระเบี ยบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริห ารวิส าหกิจ พ.ศ. 2551 หมวดการงบประมาณ และมาตรการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 2556 (เอกสารประกอบที่ 8.1.2)
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร : จากแนวทางการจั ดหาทรั พยากรทางการเงิน หลั กเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนใช้เงิน
(รายละเอียดปรากฎในข้อ 2) ได้รับ การจัดท่างบประมาณรายจ่ายเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ
2556 โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ 2556 (งานประจ่า) ตามงานภารกิจ
ที ได้ รั บ มอบหมายทั้ ง 2 แผนงาน ได้ แ ก่ แ ผนงานบริก ารวิช าการแก่ สั งคมและแผนงานปรับ แปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีได้ถูกก่าหนดในแผนปฏิบัติการประจ่าปี ได้แก่
แผนงานหลัก แผนงานรอง ก่าหนดผลผลิต จ่านวนตัวชี้วัด จ่านวนกิจกรรมช่วงระยะเวลาด่าเนินการ
และผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ งได้ ก่าหนดชัด เจน การด่าเนิ นการดังกล่ าวจะช่ว ยให้ ห น่ วยงานสามารถพั ฒ นา
หน่วยงานได้ตามแผนบรรลุวิสัยทัศน์ โดยทีการพัฒนาทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น บุคลากร อาคารสถานที
ครุภัณฑ์เครืองมือเทคโนโลยี และการเงินงบประมาณ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ยิงขึ้น (เอกสารอ้างอิง :
งานประจา แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2556 และเอกสารอ้างอิง : งบประมาณเทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ 2556 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1))
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง : รายงานทางการเงินเทคโนธานีได้จัดท่าขึ้นเป็นประจ่าทุกไตรมาส เพือรายงาน
ให้ ท ราบถึ งสถานะทางการเงิน และผลการด่ าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน ได้ ร ายงานผลด่ าเนิ น งานต่ อ
คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี และมีการน่าเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพ ย์สิ น มทส.
อย่างต่อเนือง (เอกสารอ้างอิง : รายงานงบการเงินเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2556)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง : จากข้อมูลในรายงานงบการเงิน (รายละเอียดปรากฏในข้อ 4)
ได้ ถู ก น่ าไปใช้ ในการติ ด ตามประเมิ น ผลการวิ เคราะรายได้ ห์ ค่ าใช้ จ่ า ยด่ า เนิ น การแต่ ล ะโครงการ
ในหน่ วยงาน การบริห ารจั ดการในเชิงรุกมากขึ้น ส่ งผลให้ มีมาตรการบริห ารงบประมาณประหยัด
ทรัพยากรเท่าทีจ่าเป็น เช่น การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด่าเนินงานในบางเรือง เช่น การบรรจุอัตราก่าลังคน
เท่ าที จ่ าเป็ นตามกรอบโครงสร้ างการบริ ห ารงานและภาระงาน การเวี ยนแจ้ งข้ อมู ลข่ าวสารผ่ านสื อ
อิเลคทรอนิกส์แทนเวียนด้วยจดหมายบันทึกข้อความ เป็นต้น
และมีการวิเคราะห์ สถานะทางการเงินถึงสภาพคล่องทางการเงิน การประเมินความสามารถ
ในการช่าระหนี้ของหน่วยงาน การติดตามลูกหนี้คงค้างช่าระเป็นเวลานาน การประเมินขยายวงเงิน
หมุนเวียนภายในหน่วยงาน (จาก 3 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน เป็น 5 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน
ซึงอยู่ระหว่างการด่าเนิ นการ) การวิเคราะห์เงินคงเหลื อทีไม่มีภาระผูกพันด้วยการลงทุนในเงินฝาก
ประจ่ า ระยะสั้ น 3 - 6 เดื อ น เพื อให้ ได้ รั บ ผลตอบแทน (รูป ของดอกเบี้ ย ) ที สู งกว่ าให้ เป็ น รายได้
ของหน่วยงาน ตลอดจนการรายงานผลแสดงฐานะความมันคงการเงิน (งบดุล) เพือให้ทราบถึงสัดส่วน
ของสินทรัพย์ ต่อสัดส่วนของหนี้สินและทุน ในสัดส่วนทีพอเหมาะ (คิดเป็นอัตราร้อยละ) เช่น สินทรัพย์
100 เท่ากับ หนี้สิน 75 และทุน 25 ซึงข้อมูลดั งกล่าวเป็นส่วนหนึงของรายงานงบการเงินเทคโนธานี
ประจ่ าปี งบประมาณ 2556 (เอกสารอ้างอิง : รายงานงบการเงินเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ
2556)
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกาหนด : การด่าเนินงานทางการเงินและงบประมาณภายในหน่วยงาน ได้รับ
การติดตามผลการด่าเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นประจ่าอย่างต่อเนือง เช่น ผู้รั บผิดชอบโครงการ
หัวหน้าส่านักงานและผู้บริหารระดับสูง และยังได้รับการตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องตาม
ระเบีย บและกฎเกณฑ์ทีได้รับ การก่าหนดจากมหาวิทยาลั ย โดยหน่วยตรวจสอบภายใน มทส. และ
ส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (เอกสารประกอบที่ 8.1.6)
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงิน ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิน ใจ : ผู้บริหารระดับสู งบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
ได้ อ าศั ย กลไกทางการเงิ น และงบประมาณ ซึ งได้ น่ า ข้ อ มู ล จากรายงานงบการเงิน และรายงาน
ใช้จ่ายเงินงบประมาณทีได้รับการวิเคราะห์ผลค่าใช้จ่าย สถานะทางการเงินของหน่วยงาน (รายละเอียด
ปรากฎในข้อ 5) รายงานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารระดั บสูงสามารถติดตามผลการใช้เงินและน่าไปใช้
การวางแผนประกอบการตัดสินใจว่าเป็นไปตามเป้าหมายมากหรือน้อยเพียงใด มีการปรับแผนกลยุทธ์
การด่ าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น (เอกสารอ้ างอิ ง : แผนบริ ก ารหน่ ว ยวิ ส หกิ จ
เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2555 - 2559 และเอกสารอ้างอิง : รายงานงบการเงิน เทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ 2556)
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการด่าเนินการครบทุกข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

7 ข้อ



รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 8.1.1
ค่าสังแต่งตั้งคณะท่างานจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของเทคโนธานี
เอกสารประกอบที 8.1.2
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรือง 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/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 9 :

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 9.1

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน

:
:

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

คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
ด่าเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
ด่าเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
ด่าเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
ด่าเนินการ
9 ข้อ

: 9 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีร ะบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพภายในที เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด่าเนินการตามระบบทีก่าหนด
2. มี การก่ าหนดนโยบายและให้ ค วามส่ าคั ญ เรืองการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
โดยคณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3. มีการก่าหนดตัวบ่งชี้เพิมเติมตามภารกิจของหน่วยงาน
4. มีการด่าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในทีครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการด่าเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดท่ ารายงานประจ่ าปี ทีเป็น รายงานประเมินคุณ ภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน และ มหาวิทยาลัยตามก่าหนดเวลา
โดยเป็นรายงานทีมีข้อมูลครบถ้วนตามทีมหาวิทยาลัยก่าหนด และ
3) การน่ าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพไปท่ าแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
หน่วยงาน
5. มีการน่าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท่างาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศทีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์
นักศึกษา และผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี ยนเรีย นรู้ด้านการประกันคุณ ภาพภายในและ/หรือ
ภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบั ติทีดีห รืองานวิจัยด้านการประกันคุ ณภาพทีหน่วยงานพัฒ นาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอืนสามารถน่าไปใช้ประโยชน์
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

มี () หรือไม่มี ()
การดาเนินการ
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1.

2.

3.

4.

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของหน่ วยงาน และด าเนิ น การตามระบบที่ กาหนด : โดยได้ แต่ งตั้ งคณะท่ างานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาประจ่าหน่วยงาน (เอกสารประกอบที่ 9.1.1) และได้จัดท่าแผนการปฏิบัติกิจกรรมการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของเทคโนธานี ไว้ อ ย่ า งเป็ น ขั้ น เป็ น ตอน เพื อปฏิ บั ติ ง านและรวบรวมข้ อ มู ล
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ รายงานหลักฐานการด่าเนินงาน
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ทีได้ด่าเนิ น การตามความจริงให้ สอดรับกับกลไกการประกันคุณ ภาพระดับ
หน่วยงาน และระดับสถาบัน นอกจากงานตามภารกิจหลักในองค์ประกอบที 5 และองค์ประกอบที 11 แล้ว
เทคโนธานี ยั งมีกิจ กรรมตามนโยบายการบริห ารงานหลั กของมหาวิทยาลัยทีช่วยส่งเสริมสนับสนุ น
การประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หน่ ว ยงาน และระดั บ สถาบั น ให้ เข้ ม แข็ งขึ้ น ได้ แ ก่ การจั ด การความรู้
การบริ ห ารความเสี ยง และการด่ าเนิน การระบบบริห ารจัด การคุ ณ ภาพ ISO ตลอดจนการมีกลไก
การเงินและงบประมาณทีสามารถตรวจสอบได้
มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประจา
ศูนย์/สถาบันและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน : ผู้บริหารสูงสุด/ประธาน/เลขานุการคณะท่างาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน หรือผู้แทนหน่วยงานได้เข้ารับ นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย แล้ วน่ามาเสนอต่อทีประชุมคณะท่างานประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน เพือน่านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และผู้บริหารหน่วยงานได้มีการสือสารและท่าความเข้าใจ
เกียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรได้รับทราบในการประชุมคณะท่างานประกันคุณภาพ
ประจ่าหน่วยงาน และประชุมระดับหัวหน้ากลุ่มงาน นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมทีมหาวิทยาลัยได้
จั ด ขึ้ น เช่ น การรั บ การตรวจประเมิ น ระดั บ หน่ ว ยงาน โดยผู้ ที เกี ยวข้ อ งระดั บ หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน
คณะท่างาน การมีส่วนร่วมในการรับการตรวจด้วยทุกครั้ง การมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินระดับ
สถาบัน การมีส่วนร่วมประชุม QA forum
มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน : มีการก่าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
คุณภาพทีสอดคล้องกับ สมศ., สกอ., มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้มีการปรับเพิมตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์
ของหน่ วยงาน ในด้านบริหารจัดการคุณ ภาพ ในตัวบ่งชี้ ที 9.2 และปรับเพิมตัวบ่งชี้ที 12.1 ผลการ
ด่าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง : คู่มือคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
ประจาปีการศึกษา 2556)
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน และมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงาน
ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนด และ 3) การนาผลการประเมินคุณ ภาพไปทาแผน
การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน : โดยมีการด่าเนินการประกันคุณภาพดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนสมบูรณ์
โดยมีการจัดประชุมเพือทบทวนตัวบ่งชี้ตามวาระ (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะทางานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555) โดยฝ่ายเลขานุการคณะท่างานฯ ประจ่าหน่วยงานจัดท่าแผนการปฏิบัติงาน
ให้สอดรับกับแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพือเป็นแนวทางในการด่าเนินงานตาม
ขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1) การจั ด ท่ า คู่ มื อคุ ณ ภาพของหน่ วยงาน เพื อใช้ เป็ นแนวทางในการควบคุ มคุ ณ ภาพ
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การติดตาม การตรวจสอบ โดยมีการก่าหนดองค์ประกอบ ชนิดตัวบ่ง ชี้ การคิดรอบ ค่าอธิบายตัวบ่งชี้
เกณฑ์ ม าตรฐาน และเกณฑ์ ก ารประเมิ น รวมทั้ งก่ าหนดแหล่ งข้ อ มู ล และผู้ รั บ ผิ ด ชอบให้ ชั ด เจน
2) การจัดท่ารายงานการประเมิน ตนเอง โดยท่าการรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบคุณ ภาพ และ
ตัวบ่งชี้จากผู้ทีรับผิดชอบ เพือให้ได้ข้อมูลตามทีก่าหนดในคู่มือคุณภาพอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ทีสุด
ซึงการจัดท่าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง จะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริห ารหน่ วยงานทุกครั้ง ก่อนจัดส่ งให้ ฝ่ ายวิช าการตามก่าหนด และ 3) หลังจาก
รับทราบผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ แล้ว จะต้องเข้าร่วมประชุม QA forum
เพื อสรุ ป ผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หน่ ว ยงาน น่ า ผลการประเมิ น จุ ดเด่ น จุ ดอ่ อ น
กรอบระยะเวลาเพือการแก้ไขจุดอ่อน อันดับความส่าคัญทีจะต้องแก้ไขและความต้องการสิงสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยเพือการแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ ทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ : มี ก ารน่ า ผลการประกั น คุ ณ ภาพ
มาพัฒ นาการด่าเนินงาน โดยมีการหารือต่อคณะท่างานประกันคุณภาพการศึกษา เพือวิเคราะห์ผล
การประเมิน ในส่วนทีเป็น จุดเด่น และจุดด้อย เพือก่าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒ นาการด่าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์เกือบทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน : มีระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศทีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกัน ซึงมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพือการจัดการ (MIS) เพือสนับสนุนการด่าเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย
และหน่ ว ยงานได้ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื องานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษ าของตนเอง
http://technopolis.sut.ac.th
7. มีส่วนร่ วมของผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยในการประกัน คุณ ภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ นั กศึ กษา และ
ผู้ใ ช้บ ริก ารตามภารกิ จ ของหน่ วยงาน : การส่ งเสริมให้ บุ คลากรภายในหน่ วยงานเข้ ามามี ส่ วนร่วม
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้ทีมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ด้ ว ยการประเมิ น ผลโครงการ/กิ จ กรรมและ
ให้ ข้ อเสนอแนะเพื อการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งการให้ บ ริ การหน่ วยงาน เปิ ด โอกาสให้ ชุ มชนได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการบริหารงานของหน่วยงาน ด้วยการเป็นคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน และ
มีกิจกรรมร่วมกัน : มีการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลียนเรี ยนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถาบัน
ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. ซึงส่วนส่งเสริมวิชาการ
มทส. จัดขึ้น และมีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านประกันคุณภาพนอกสถาบันร่วมกับสถาบันต่างๆ ได้แก่ การ
เข้าร่ว มอบรมเชิงปฏิ บั ติก ารเพื อสร้างเลขานุ ก ารคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมือวันที 28-29 เมษายน 2557 จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึงเป็น
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึงมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบัน
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แม่ข่าย ซึงการอบรมครั้งนี้ได้มีนักวิชาการ เจ้าหน้าทีหรือผู้ทีเกียวข้องด้านประกันคุณภาพการศึกษา
จากสถาบันต่างๆ ในเขตพื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 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) เพือการพัฒนาด้านการประกั น
คุณภาพการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยท่าหน้าทีส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
ซึงในข้อตกลงให้และรับการสนับสนุน ข้อที 16 ได้กล่าวไว้ว่า “ด่าเนินการจัดท่ารายงานสถานการณ์
ความเคลื อนไหว การขับ เคลื อนงานด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษาพื้นที และเป็ นแหล่ งเรียนรู้
และให้ค่าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” (เอกสารประกอบที่ 9.1.8-2)
9. มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิ จั ย ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพที่ ห น่ ว ยงานพั ฒ นาขึ้ น และเผยแพร่ ใ ห้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ : เทคโนธานีเป็นหน่วยงานแรกภายในมหาวิทยาลัยทีได้น่า
ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO9002:1994 มาใช้ ในการบริห ารงาน และได้ รับ การรับ รองระบบบริห าร
คุณภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จากบริษัท SGS (Thailand) จ่ากัด ซึงได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพเรือยมา โดยในปี พ.ศ. 2547- ปี 2550 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2000
และในปี พ.ศ. 2553 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 รวมทั้งสิ้นจ่านวน 4 ครั้ง
ทีได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพจาก บริษัท SGS (Thailand) จ่ากัด
เนื องด้ ว ยเทคโนธานี ได้ มี ก ารโครงสร้า งการบริห ารงานอย่ างต่ อ เนื องตั้ งแต่ ต้ น ปี พ.ศ. 2555
ถึงปัจจุบัน จึงท่าให้ต้องขอยกเว้นการรับรองระบบบริหารคุณภาพจากผู้ตรวจประเมินภายนอก หรือ
จากบริษัท SGS (Thailand) จ่ากัด เพือขอเวลาในการปรับปรุงการด่าเนินงานพร้อมปรับเปลียนเอกสาร
ขั้นตอนการด่าเนินงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างบริหารงานใหม่ ดังนั้น คาดว่าเทคโนธานีจะสามารถ
ขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพได้อีกครั้งประมาณปลายปี พ.ศ. 2557 นี้ หากได้รับการรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพในครั้งนี้ ก็น่าจะเป็นแนวปฏิบัติทีดี และสามารถเผยแพร่ให้ภายนอกได้รับทราบ
ซึงจะถือว่าเป็นการด่าเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายตามทีได้ตั้งไว้ในปีถัดไป
อย่ างไรก็ ต าม ที ผ่ านมาเทคโนธานี ได้ เป็ น ต้ น แบบและแบบอย่ างที กระตุ้ น ให้ ห น่ ว ยอื นภายใน
มหาวิทยาลัยต้องการน่าระบบบริหารคุณภาพ ISO มาใช้ในการบริหารงานได้ เช่น ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และศูนย์บริการการศึกษา โดยเฉพาะ
ศูน ย์ บ ริการการศึกษา เทคโนธานี ได้มีโอกาสเข้าไปบรรยายถ่ายทอดท่ าความเข้าใจการเข้าสู่ ระบบ
บริหารคุณภาพ ISO ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีของศูนย์บริการการศึกษาได้รับทราบ
การประเมินตนเอง
:
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ด่าเนินการ 8 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

4 คะแนน

8 ข้อ
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รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 9.1.1
ค่าสังแต่งตั้งคณะท่างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
เอกสารประกอบที 9.1.8-1 หนังสือ ศธ 0529/ว 1398 เรือง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพือสร้างเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
เอกสารประกอบที 9.1.8-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
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/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 9.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

:
:
:

ระดับความส่าเร็จในการด่าเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 55 – ก.ย. 56)
กระบวนการ

คะแนน 2
ด่าเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

:

คะแนน 3
ด่าเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
ด่าเนินการ
7 ข้อ

คะแนน 5
ด่าเนินการ
8 ข้อ

8 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มี ก ารก่ า หนดนโยบายคุ ณ ภาพ และเป้ า ประสงค์ ห ลั ก ของเทคโนธานี
โดยผู้บริหารสูงสุดของเทคโนธานี
2. มี ก ารแ ต่ งตั้ งผู้ แ ท น ฝ่ าย บ ริ ห าร (QMR : Quality Management
Representative) ระบบคุณภาพของเทคโนธานี เพือท่าให้มันใจว่ายังคง
รักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO อย่างต่อเนือง
3. มีการวางแผนการด่าเนินงานประจ่าปีเพือรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO ของเทคโนธานีอย่างต่อเนือง

มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ




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

5. มีการจัดท่าเอกสารทุกระดับตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ครบ
ถัวน เช่น คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการด่าเนินการ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการ

ปฏิบั ติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนต่างๆ และมีการแต่งตั้งผู้
ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control)
6. มีการจัดอบรมทบทวนข้อก่าหนดระบบคุณภาพ ISO ให้ พนักงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

7. มีการแต่งตั้งผู้ ตรวจประเมิน เพือตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal
Quality Audit) ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี

8. มีการตรวจติดตาม เพือรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง อย่างใด
อย่ างหนึ งเมื อถึ งรอบการตรวจ โดยผู้ ต รวจประเมิ น ภายนอกที ให้ การ

รับรอง (CB : Certify Body)
รายละเอียดการดาเนินงาน
:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มี ก ารก าหนดนโยบายคุ ณ ภาพ และเป้ า ประสงค์ ห ลั ก ของเทคโนธานี โดยผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด
ของเทคโนธานี : ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ก่าหนดเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี และได้ก่าหนด
นโยบายคุณภาพ ไว้ว่า
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- มุ่งมันทีจะให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของชุมชนมากทีสุด
- มุ่งมันทีจะเสริมสร้าง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนือง
- มุ่งมันทีจะเป็นศูนย์กลางด้านบริการวิชาการ และด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือประโยชน์
สูงสุดของประเทศชาติ (เอกสารอ้างอิง : คู่มือคุณภาพ และเอกสารประกอบที่ 9.2.1)
2. มีการแต่ งตั้ งผู้แทนฝ่ายบริ หาร (QMR : Quality Management Representative) ระบบคุ ณภาพ
ของเทคโนธานี เพื่อทาให้มั่นใจว่ายังคงรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื่อง
: โดยผู้ บ ริห ารสูงสุ ดของหน่ วยงานได้แต่งตั้ง รองผู้ อ่านวยการเทคโนธานี เป็น QMR เพือท่าหน้าที
บริหารจั ดการระบบบริหารคุณภาพ ISO ให้ สามารถด่ าเนินการต่อไปได้อ ย่างเป็ น ระบบและต่อ เนือง
(เอกสารประกอบที่ 9.2.2)
3. มีการวางแผนการด าเนิ น งานประจาปี เพื่ อรักษาระบบคุณ ภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี
อย่างต่ อเนื่อง : มีการวางแผนการด่าเนินงานประจ่าปีเพือรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี
อย่างต่อเนื อง โดย QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้จัดท่าแผนการด่าเนินการประจ่าปี เพือด่าเนินการ
รักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี ซึงได้รับความเห็นชอบจากผู้อ่านวยการเทคโนธานี
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. มีการจัดทาเอกสารทุกระดับตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ครบถ้วน เช่น คู่มือคุณภาพ
ขั้นตอนการดาเนินการ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนต่างๆ
และมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control) โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) ได้จัดท่า
เอกสารระดับที 1 คือ คู่มือคุณภาพ (เอกสารอ้างอิง : คู่มือคุณภาพ) และหัวหน้าส่านักงาน/โครงการ/
ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ได้จั ดท่า เอกสารระดั บ ที 2 คือ ขั้นตอนการด่าเนิน การและเอกสาร ระดับ ที 3 ได้แ ก่
แผนคุณภาพ ขั้น ตอนการปฏิบั ติงาน แบบฟอร์มและเอกสารสนับสนุน ต่างๆ โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร
เป็นผู้ทบทวน ผ่านความเห็นชอบจากผู้อ่านวยการเทคโนธานี นอกจากนี้ ผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้เสนอ
ชือเจ้ าหน้ าที งานระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพเป็ น ผู้ ค วบคุม เอกสาร (DC : Document Control) เพื อให้
ผู้อ่านวยการเทคโนธานีแต่งตั้ง ซึงเอกสารทุกฉบับจะต้องขึน้ ทะเบียนควบคุมโดยผู้ควบคุมเอกสาร
6. มี ก ารจั ด อบรมทบทวนข้ อ ก าหนดระบบคุ ณ ภาพ ISO ให้ พ นั ก งานอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง :
โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) ได้จัดอบรมเพือทบทวนการจัดท่าเอกสารตามระบบคุณภาพ 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 : มีการแต่งตั้งผู้ ตรวจประเมิน เพื อตรวจประเมิ น
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คุณภาพภายใน (IQA : Internal Quality Audit) ระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี โดยผู้อ่านวยการ
เทคโนธานี ผ่านความเห็นชอบของ QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร และก่าหนดให้มีการตรวจประเมินตามแผน
(เอกสารประกอบที่ 9.2.7)
8. มีการตรวจติ ด ตาม เพื่ อรั บ รอง/รั กษาระบบ/ต่ ออายุ การรั บ รอง อย่ างใดอย่า งหนึ่ งเมื่อ ถึงรอบ
การตรวจ โดยผู้ตรวจประเมิน ภายนอกที่ให้การรับรอง (CB : Certify Body) : ยังไม่มีการตรวจ
ติดตาม เพือรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จ่ากัด เนืองจาก
มีการปรับเปลียนผู้บริหารและปรับเปลียนโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีใหม่
การประเมินตนเอง
:
ผลการดาเนินงานตาม
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
ค่าสังแต่งตั้งผู้ท่าหน้าทีรับผิดชอบการด่าเนินกิจกรรมตามระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี
เอกสารประกอบที 9.2.3
แผนการด่าเนินกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี
ปีงบประมาณ 2556-2557
เอกสารประกอบที 9.2.4
ค่าสังแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
เอกสารประกอบที 9.2.6
รายงานผลการจัดอบรมเกียวกับระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2008
เอกสารประกอบที 9.2.7
ค่าสังแต่งตั้งคณะท่างานตรวจประเมินคุณภาพภายใน
เอกสารอ้างอิง : ปรากฎที่เทคโนธานี
- คู่มือคุณภาพ
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/ISO9001:2008
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 11 :

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ตัวบงชี้ที่ 11.1

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีทีเหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57)
กระบวนการ

:
:
คะแนน 2
ด่าเนินการ
2 ข้อ
:
6 ข้อ

คะแนน 3
ด่าเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
ด่าเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดท่านโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี
2. มีการด่าเนินงานตามแผนทีก่าหนด
3. มีการประเมินผลการด่าเนินงาน
4. มีการน่าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด่าเนินงานอย่างต่อเนือง
5. มีการจัดท่าแผนการเชือมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ
6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและน่าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชือมโยงและบูรณาการระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
กับภารกิจอืนๆ ของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดการดาเนินงาน
:

คะแนน 5
ด่าเนินการครบ
ทุกข้อ
มี() หรือไม่มี()
การดาเนินการ







รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ภารกิจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี
ได้มอบหมายให้ เทคโนธานี เป็ น หน่ วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพือบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน ซึงรูปแบบ
การด่าเนินงานประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการค่าปรึกษา ด้านเทคโนโลยี การให้
ค่าปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะทางจากผู้เชียวชาญ การวิจัยต่อยอด รวมถึงกิจกรรมด้านรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR : Corporate Social Responsibility) ในชุมชน ฯลฯ ซึงมีหน่วยงานภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ
เทคโนธานีเป็นผู้ด่าเนินงาน ได้แก่ ส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึงมีหน่วยงานย่อยได้แก่
หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม และหน่วยวิจัยและพัฒนา (เอกสาร
ประกอบที่ 11.1) ซึงมีการด่าเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
: ในระดับของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที 11 และระดับหน่วยงาน ได้แก่
แผนพัฒนาเทคโนธานี ระยะเวลา 5 ปี รวมถึงการจัดท่ายุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนธานี แผนปฏิบัติ
การประจ่าปี แผนงานประจ่าหน่วยงาน เป็นต้น โดยได้มีการน่าเสนอแผนฯ ผ่านคณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี เป็นทีปรึกษาในระดับนโยบาย (เอกสารอ้างอิง : รายงานประจาปีเทคโนธานี 2556 หน้า 4-5)
2. มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด : มีผลการด่าเนินงานการให้บริการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พั ฒ นาเทคโนโลยี เป็ น ไปตามแผนที ก่ า หนด โดยมี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล หรื อ หลั ก ฐานด้ ว ยระบบ
สารสนเทศ เป็นรายเดือน รายไตรมาส (ตามทีส่วนแผนงานก่าหนด) และมีการจัดท่าสรุปเป็นรายงาน
ประจ่าปีของเทคโนธานี
3. มีการประเมินผลการดาเนินงาน : โดยมีการวัดความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านการปรับแปลงฯ เช่น
ผู้รับบริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ขอรับค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี ผู้ขอรับค่าปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะ
ทางจากผู้เชียวชาญ เป็นต้น ซึงสอดรับกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
4. มีการน าผลการประเมิน มาพั ฒ นาปรับ ปรุงการด าเนิน งานอย่ างต่อเนื่อ ง : โดยการด่าเนิน งาน
ทุกครั้งได้มีกระบวนการประเมินผลการด่าเนินงานโดยผู้รับบริการ หากมีข้อเสนอแนะหรือ การแนะน่า
ผู้ด่าเนินงานได้น่าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด่าเนินงานอย่างต่อเนือง ซึงเทคโนธานีได้มีการ
ด่าเนินงานตามกระบวนการด้านการปรับแปลงฯ ภายใต้การบริหารงานระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2008
5. มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับ
การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ : เช่น การน่าผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มาปรับแปลงพัฒนา หรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนหรือผู้รับบริการ โดยโครงการต่างๆ
ตามโครงการ 32 อ่า เภอ 32 ดอกเตอร์ มทส. ได้ร่วมกับ คณาจารย์ จากส่ านักวิช าร่ว มกั น
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในชุมชน โดยเทคโนธานีเป็นผู้ส่ารวจความต้องการ และส่งข้อมูล ให้นักวิจัยน่าไป
ศึกษาและวิจัยต่อยอด แล้วน่ามาถ่ายทอดหรือให้ค่าปรึกษาแก่ชุมชน ได้แก่ การลงพื้นทีจัดท่าระบบน้่า
หยดให้แก่เกษตรกร มีการบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับ การเรียน
การสอนและการวิจัย ดังนี้
1) การบู ร ณาการด้ า นการเรี ย นการสอน คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาลงพื้ น ที เพื อท่ า การ
วิเคราะห์ ห าพารามิเตอร์ต่างๆ ของดินในเขต ต.สุรนารี ในรายวิช าดินและการจัดการ
(รหัส312241) และรายวิชาภูมิอากาศและชลประทาน (รหัส 312242) น่าข้อมูลมาสรุป
และอภิปรายในชั้นเรียน ท่าให้นักศึกษาเข้าใจการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2) การบูรณาการด้านการวิจัย มีการบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ผ่ า นโครงการวิจั ย เรื องการพั ฒ นาการปลู ก พริก และมะเขื อ เทศโดยใช้ ระบบน้่ า หยด
หั ว หน้ าโครงการ ผศ.ดร.สุ ด ชล วุ้น ประเสริฐ แหล่ งทุ น จากส่ านั ก งานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยใช้พื้นทีเพาะปลูกของเกษตรกร อ.จัตรัส จ.ชัยภูมิ เป็นแปลง
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีผลสัมฤทธิ์คือ สามารถเพิมผลผลิตพริกและมะเขือเทศ
ได้มากกว่า 2 เท่า และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
โครงการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมเกษตรแปรรู ปครบวงจร (National Agro-Processing Industry
Allianec : NAPIA) กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิม/ ความแตกต่างและความหลากหลายให้ กับผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรู ป พื้ น ที ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง โดยการน่ าผลิ ตภั ณ ฑ์ ของผู้ ป ระกอบการ
ภาคเอกชน มาพั ฒ นาต่ อยอดสิ นค้ าให้ มี คุ ณภาพและสนองตอบตรงตามความต้ องการของผู้ บริโภค
เพือให้เกิดมูลค่าสูงสุด ซึงเป็นการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมภูมิภาค
โครงการส่านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPS) ได้ร่วมกับคณาจารย์จากส่านักวิชาต่างๆ
และส่วนบริหารสินทรัพย์ ในการน่าผลงานวิจัยฯ มาพัฒ นาออกสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ งานวิจัย เรือง
การพัฒ นาข้าวขึ้น รูปส่าหรับ เป็น อาหารเพือสุขภาพ เรืองโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิ ว เรืองการพัฒ นา
สายพันธุ์ไก่ มทส.และ ไก่เนื้อโคราช เรืองเครืองต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลขนาดเล็ ก เรืองการ
แปลงเพศปลานิ ล เรื องโรงงานต้ น แบบการจั ด การขยะชุ ม ชนเพื อให้ เป็ น พลั งงานทดแทน เรือง
เทคโนโลยีการผลิตพาสต้าข้าวเจ้ามาจัดท่าแผนธุรกิจ เป็นต้น ซึงเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
สามารถเชือมโยงและบู รณาการระหว่างงานวิจัย ด้านปรับ แปลงฯ ของคณาจารย์ กับ การบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และผู้ป ระกอบการ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน
โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทให้แก่ นักศึกษา
โดยเฉพาะด้ า นเทคโนโลยี วิท ยาศาสตร์ ส่ านั ก วิ ศ วกรรมศาสตร์แ ละส่ านั ก วิช าเทคโนโลยี สั งคม
เพือเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นกับนักศึกษาในการน่าผลงานจากการประดิษฐ์ คิดค้นและนวัตกรรม
อืนๆ ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชายืนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้ งนี้ การให้ บ ริ ก ารด้ านการปรั บ แปลงฯ ทุ ก กิ จ กรรมจะต้ อ งด่ า เนิ น งานอย่ างเป็ น ระบบ
มาตรฐาน ตามผั งกระบวนการให้ บ ริการการปรับ แปลง ถ่ ายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ได้ แ ก่
การอบรมเผยแพร่ความความรู้ การแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การร่วมวิจัยและพัฒนา
และการให้ค่าปรึกษาเทคโนโลยี และแต่ละกิจกรรมยังมีขั้นตอนการด่าเนินงานอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น
การขอใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีกับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย : กล่าวคือ
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หลั งจากมี การให้ บริ การค่ าปรึ กษาแก่ ผู้ รั บบริการในเบื้ องต้ นแล้ ว จะมี การประเมิ นผลการให้ บริ การ
เพื อน่ าไปเชื อมโยงกั บ งานต่ างๆ ซึ งจะสามารถสนองตอบความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ การได้ เช่ น
การเชือมโยงเข้ากับงานบริการวิชาการ การวิจัยต่อยอด การเรียนการสอนและการให้ค่าปรึกษาเชิงลึก
การบริ การวิเคราะห์ ท ดสอบ เป็ น ต้น (โดยใช้ระบบประเมิ น ผลตามการบริห ารงานระบบ บริห าร
คุณภาพ ISO 9001 : 2008) ตัวอย่างเช่น คณาจารย์ทีร่วมงานการปรับแปลงฯ สามารถน่าผลการ
ด่าเนินงานในพื้นทีหรือชุมชนกลับมาปรับปรุงหรือเสริมประสบการณ์ในการเรียนการสอน ฯลฯ
ทั้งนี้ ในการด่าเนิน การทีเห็ นเป็นรูปธรรมครบทั้ง 6 กระบวนการทีชัดเจน ได้แก่ โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ซึงมีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) ดังนี้
Plan / การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน : เขี ย นข้ อ เสนอโครงการ เพื อก่ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์
งบประมาณ แผนการด่าเนิ น โครงการ ขอบเขตวิธีการด่ าเนิน งาน และกิจกรรมร่ว มกัน ระหว่ าง
ผู้เชียวชาญและผู้ ป ระกอบการ ภายใต้กรอบระยะเวลาทีชัดเจน และเมือผู้ ประกอบการตอบรับ
ข้อเสนอโครงการดังกล่าวแล้ว โครงการ iTAP เสนอโครงการเพือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
บางส่วนจากหน่วยงานของรัฐ (สวทช.) และผู้ประกอบการร่วมออกงบประมาณสนับสนุนอีกส่วนหนึง
DO / การดาเนินงาน : เมือได้รับการอนุมัติด่าเนินโครงการ ผู้เชียวชาญ มทส. จะเริมด่าเนินการ
ตามแผนงานทีได้บ รรจุไว้ในแผนการด่าเนินงานของโครงการ โดยเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้ เชี ยวชาญ และผู้ ป ระกอบการ เพื อรับ การถ่ ายทอดเทคโนโลยี จ าก มทส. ซึ งเมื อผู้ เชี ยวชาญ
ด่าเนินการเสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานแล้ว องค์กรสามารถด่าเนินงานได้เอง โดยใช้เทคโนโลยีทีได้รับ
การถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง สร้างความเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ได้อย่าง
ยังยืนต่อไป
Check / การตรวจสอบประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน : โดยในระหว่ า งการด่ า เนิ น โครงการ
ตามแผนงานจะมีการตรวจสอบประเมินผลการด่าเนินงานโดยทีปรึกษาเทคโนโลยีของ iTAP และ
เชิญผู้เชียวชาญในสาขาหรือความเชียวชาญนั้นๆ เข้ามาประเมินผลการด่าเนินงานดังกล่าว ว่าเป็นไป
ตามแผน หรือไม่เป็นไปตามแผนด้วยสาเหตุใด และมีความก้าวหน้าอย่าง โดยจะท่าการประเมินผล 2
ระยะ คือ ระยะที 1 เมือด่าเนินการไปแล้ว 50 – 60 % และระยะที 2 เมือด่าเนินการเสร็จสิ้นตาม
แผนงาน ซึงหากการด่าเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนงานสามารถขยายระยะเวลาโครงการได้เพิมเติม
ตามสมควร และมีการให้ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลผลกระทบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ และ
สิงแวดล้อม ทีได้จากการด่าเนินโครงการร่วมกับผู้เชียวชาญ และ โครงการ iTAP
Action/ การปรั บ ปรุ งแก้ไขการด าเนิ น งาน : เมือด่ าเนิ นงานส่ าเร็จลุ ล่ วงไปตามแผนงานแล้ ว
โครงการ iTAP จะท่าการติดตามโครงการอย่างต่อเนือง ทั้งการท่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสือสิงพิมพ์
สือโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และออกนิทรรศการในงานต่างๆ ตัวอย่างผู้ประกอบการทีประสบความส่าเร็จ
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จากการให้ค่าปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชียวชาญของ มทส. เช่น บริษัท สันติภาพ (ฮัวเพ้ง 1958) จ่ากัด ซึงมี
ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ส่านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าให้ค่าปรึกษาและค่าแนะน่า
แนวทางแก้ปัญหาให้กับบริษัท และเกษตรกร ด้วยการบริหาร “การจัดการใต้ดิน” พัฒนาระบบการ
ผลิตผักกาดเขียวปลีแบบปลอดสารพิษ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสาน เพือให้มี ความยังยืน
และยังเพิมมูลค่าทางการค้าและการผลิตได้มากกว่าครึงอีกด้วย และยังได้ให้ค่าแนะน่ากับบริษัทฯ
และเกษตรกร โดยเริมจากการตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นทีปลูก ให้รู้ว่าดินมีธาตุอาหาร N (ไนโตรเจน)
P (ฟอสฟอรัส) K (โพแทสเซียม) ซึงเป็นธาตุอาหารหลักของพืช อยู่ในปริมาณเท่าใด ซึงส่วนใหญ่
พื้นทีปลูกผักกาดเขียวปลีจะมีธาตุฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม สะสมในดินปริมาณสูงมาก สามารถ
ปลูกได้อีก 10 ปีธาตุอาหารก็ยังไม่หมด และดินทีนีเป็นกรดสูง เพียงแค่ปรับสภาพดิน โดยการใส่ปูน
โดโลไมท์ เพือลดความเป็นกรดของดินร่วมกับการใช้อินทรีย วัตถุ จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้มากกว่า
ครึงหนึง
นอกจากนี้ ยั งใช้เทคนิ คการบริห ารพื้นทีปลูกให้ มีความเหมาะสม เช่น ปลูกด้วยต้นกล้ า
ในถาดหลุม ใช้วัสดุคลุมดิน และใช้ระบบน้่าหยด ช่วยลดการใช้สารก่าจัดวัชพืชได้ทั้งหมด ซึงการ
จัดการเหล่านี้ เรียกว่า การจัดการใต้ดิน และจะได้ผลดียิงขึ้นหากเกษตรกรมีการจัดการบนดินด้วย
โดยใช้การวิเคราะห์ปัญหาโรคและแมลงให้ถูกต้องและใช้ชีววิธี จะสามารถลดการใช้สารเคมีก่าจัด
ศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น
โดยผู้บริหารของบริษัทและทีมงานได้รับการถ่ายทอดความรู้จากทีมคณาจารย์ และได้มีการ
ส่งนักส่งเสริมของบริษัทเข้าไปถ่ายทอดความรู้ทีได้จากคณาจารย์ไปยังเกษตรกรสมาชิกโดยโครงการ
นี้มีเกษตรกรน่ าร่องจ่านวน 45 ราย บนพื้นที 45 ไร่ ปฏิบัติตามค่าแนะน่าของผู้เชียวชาญ ท่าให้
สามารถลดต้นทุนการผลิตจากค่าปุ๋ยเคมี และสารก่าจัดวัชพืชได้กว่า 6% และเพิมผลผลิตจาก 5,500
กิโลกรัม/ไร่ เป็น 6,200 กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิมขึ้น 13% ผักกาดเขียวปลีทีได้มีลักษณะการห่อหัวแน่น
ได้น้่าหนักต่อหัว 300-500 กรัม เป็นไปตามทีบริษัทต้องการ ท่าให้ลดปริมาณการคัดทิ้งเกษตรกร
ขายได้เต็มราคา ซึงผลตอบแทนรวมที เกษตรกรได้จากเดิม 19,000 บาท เพิมเป็น 23,500 บาท/ไร่
หรื อ เพิ มขึ้ น 24% และที ส่ าคั ญ ที สุ ด เกษตรกรยั งสามารถปลู ก ผั ก ซ้่ าในพื้ น ที เดิ ม ได้ เนื องจาก
เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการบ่ารุงดินอย่างถูกวิธี หากสมาชิกเกษตรกรทั้งหมด ทีปลูกผักให้
บริษัทฯ 1,300 ราย พื้ นทีปลูก 3,900 ไร่ ได้น่าแนวทางนี้ไปใช้ในการผลิตจริงจะเชือได้ว่าปริมาณ
ผลผลิตที ได้จะเพียงพอต่อการน่ าไปแปรรูปเป็นผักกาดดองบรรจุกระป๋องทีมี คุณภาพสม่าเสมอ
และสามารถขยายตลาดไปยังภูมิภาคอืนๆ ต่อไป
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

มีการด่าเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

6 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย()


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
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ตัวบงชี้ที่ 11.2

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
อยู่ระหว่างร้อยละ
1-9

:

ร้อยละของอาจารย์ประจ่าทีมีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)
:
ปัจจัยน่าเข้า
:
ร้อยละ
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร้อยละ 10 - 14

ร้อยละ 15 - 19

ร้อยละ 20 - 24

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 25

รายละเอียดการดาเนินงาน
:
ในปี การศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ่าทีมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสม จ่านวน 131 คน จากจ่านวนอาจารย์ประจ่า ซึงนับรวมอาจารย์ทีลาศึกษาต่อ
(โดยจะไม่นับซ้่าแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี หลาย
กิจกรรม) จ่านวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 35.41 ซึงมีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทีจัดโดยเทคโนธานี จ่านวน
49 คน จากจ่านวนอาจารย์ประจ่า ซึงนับรวมอาจารย์ทีลาศึกษาต่อ (โดยจะไม่นับซ้่าแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้น
จะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีหลายกิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ 13.24 ’
หมายเหตุ : ร้อยละของอาจารย์ประจ่าทีมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสมต่ออาจารย์
ประจ่าคิดเป็นร้อยละ 35.41 นั้น สูงกว่าปีทีแล้วร้อยละ 3 เนืองจากจ่านวนอาจารย์ทีมีส่วนร่วมมากขึ้นจากปี 2555 จ่านวน
14 คน และจ่านวนอาจารย์ประจ่ามากขึ้นจากปี 2555 จ่านวน 9 คน

การประเมินตนเอง

:

ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหาย()
ไม่บรรลุเป้าหมาย()

ร้อยละ 13.24

2 คะแนน

> ร้อยละ 25



รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 11.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ่าทีมีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีทเหมาะสมต่
ี
ออาจารย์ประจ่า
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 รายชืออาจารย์ประจ่าทีมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 - เม.ย.57)
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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ตัวบงชี้ที่ 11.3

: ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด

และพัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)
ชนิดของตัวบงชี้
:
ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
:
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
รายละเอียดการดาเนินงาน

:

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีทีเหมาะสม จ่านวน 494 กิจกรรม เป็นกิจกรรมหรือโครงการที เทคโนธานีด่าเนินการโดยมี
คณาจารย์ส่านักวิช าเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี / ให้ค่าปรึกษา การพัฒ นา/ปรับแปลง/วิจัยต่อยอด 139
กิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม/โครงการทีเทคโนธานีด่าเนินการเอง 82 กิจกรรม ซึงรวมจ่านวนกิจกรรม
ทีเทคโนธานีด่าเนินการร่วมกับส่านักวิ ชาและกิจกรรมทีเทคโนธานีจัดเอง ทั้งหมด 221 กิจกรรม เมือคิด
เทียบจากจ่านวนอาจารย์ป ระจ่า ซึงไม่นับรวมอาจารย์ทีลาศึกษาต่อ จ่านวน 350 คน คิดเป็น ร้อยละ
63.14 ซึงสามารถจ่าแนกตามภารกิจได้ดังนี้
ภารกิจ

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ให้ค่าปรึกษาเบื้องต้น
2. การให้ค่าปรึกษาเฉพาะด้าน
3. การพัฒนา/ ปรับแปลง/ วิจัยต่อยอด

หมายเหตุ :

จานวน (กิจกรรม/โครงการ)
ส่านักวิชาร่วมกับ เทคโนธานี
เทคโนธานี
จัดเอง
5
27
84
43
50
12
รวม
139
82

รวม
32
127
62
221

การนับจ่านวนโครงการทีมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึงโครงการ จะนับกิจกรรมย่อย
แทนการนับโครงการ

การประเมินตนเอง
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 63.14

:
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

เป้าหมายที่ตั้งไว้
≥ ร้อยละ 50

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


93

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 11.3.1 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า 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/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 11.4

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน

:
:

คะแนน 1
2.00 - 2.49

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)
ผลผลิต
ระดับ

คะแนน 2
2.50 - 2.99

คะแนน 3
3.00 - 3.49

คะแนน 4
3.50 - 3.99

คะแนน 5
4.00 ขึ้นไป

หมายเหตุ : หากได้ต่ากว่า 2.00 ได้คะแนน 0
รายละเอียดการดาเนินงาน

:

ในปี ก ารศึ ก ษา 2556 เทคโนธานี ใ ช้ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร
ในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี จากหน่วยงานภายนอกทีมารับบริการ โดยจ่าแนก
กิจ กรรมตามภารกิจ 4 ด้าน คือ (1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 16 กิจกรรม/โครงการ (2) การให้
ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี (เบื้องต้น) 5 กิจกรรม/โครงการ (3) การให้ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี (โดย
ผู้เชียวชาญ) 60 กิจกรรม/โครงการ และ (4) การพัฒนา/ การปรับแปลง/ การวิจัยต่อยอด 3 กิจกรรม/
โครงการ รวมทั้งหมด 79 กิจกรรม/โครงการ ได้คะแนนเฉลีย 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 ซึงสามารถ
จ่าแนกตามภารกิจได้ดังนี้
จานวน (กิจกรรม/โครงการ)
ทั้งหมด
ที่ตอบแบบสอบถาม
16
16
5
5

ภารกิจ
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. การให้ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี
เบื้องต้น
3. การให้ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี
(โดยผู้เชียวชาญ)
4. การพัฒนา/ การปรับแปลง/ การ
วิจัยต่อยอด
รวม

คะแนน
เฉลี่ย
4.40
4.63

60

55

4.42

3

2

5.00

79

73
(คิดเป็นร้อยละ 92.40)

4.41

หมายเหตุ : กิจกรรมทั้งหมดจ่านวน 221 กิจกรรม เป็นกิจกรรมทีจัดท่าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จ่านวน 79 กิจกรรม นอกนั้นเป็นกิจกรรมทีไม่วัดความพึงพอใจ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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การประเมินตนเอง
ผลการดาเนินงาน
คะแนนเฉลีย 4.41

:
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

คะแนนเฉลีย ≥ 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/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 12 :

การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก

ตัวบงชี้ที่ 12.1

:

ชนิดตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน

:
:

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 56 – ก.ย. 57)
ผลผลิต
ร้อยละ

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ร้อยละ 50 - 59

ร้อยละ 60 - 69

ร้อยละ 70 – 79

ร้อยละ 80 – 89

ร้อยละ 90 – 100

รายละเอียดการดาเนินงาน

:

รายละเอียดผลการด่าเนินงาน
เทคโนธานี ได้ก่าหนดตัวบ่ งชี้ห รือตัวชี้วัดผลงานตามแผนกลยุท ธ์ แผนปฏิ บัติการประจ่าปีและค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานทั้ง 2 แผนงานหลักทีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี คือ
ก) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ได้ก่าหนด 6 เป้าหมาย ประกอบด้วย
1. การบริการวิชาการ ทีสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของภูมิภาค
2. มีระบบบริหารจัดการและบริการวิชาการได้รับการยอมรับ
3. มีการน่ าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาเพิมความสามารถในการบริห ารจัดการด้านบริการวิช าการ
เพือพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิน
4. มีการบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับภารกิจอืน
5. การให้บริการบริการวิชาการ ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล
6. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ชุมชน และท้องถิน
ข) แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้ก่าหนด 5 เป้าหมาย ประกอบด้วย
1. การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทีสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของภูมิภาค
2. มีระบบบริหารจัดการและการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีได้รับการยอมรับ
3. มีการน่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิมความสามารถในการบริหารจัดการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี เพือพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิน
4. มีการบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับภารกิจอืน
5. การให้บริการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล
ทั้ง 2 แผนงานหลักได้ก่าหนดความเชือมโยงของเป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดความส่าเร็จ
อย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิง : งานประจา แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2556)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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รายละเอียดผลการด่าเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92 ประกอบด้วย
ก) งานประจา/ งานบริการวิชาการแก่สังคม
มีตัวชี้วัดทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 89 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด) และไม่บรรลุเป้าหมาย‘ 1 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 11 ของตัวชี้วัดทั้งหมด)
ข) งานประจา/ 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
ได้ ร ายงานให้ ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า ส่ า นั ก งาน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ และผู้ ที เกี ยวข้ อ งทราบผ่ า นสื อ
อิเลคทรอนิกส์เป็นประจ่าทุกเดือนอย่างต่อเนือง (เอกสารประกอบที่ 12.1.2)
มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานของเทคโนธานี
ผ่ านที ประชุ มระดั บหั วหน้ าส่ านั กงานทั้ ง 5 ส่ านั กงาน และชุ ดคณะท่ างานติ ดตามเร่ งรั ดการใช้ จ่ ายเงิ น
งบประมาณและผลด่าเนินงานฯ เป็นประจ่าอย่างต่อเนือง ตามค่าสัง มทส. ที 891/2556 (เอกสารประกอบที่
12.1.3) และด่าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ มทส. เรือง มาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารประกอบที่ 12.1.4)
การรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 2556 ณ วันที 30 กันยายน 2556
ได้บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที 5/2556 ในวันศุกร์ที 15 พฤศจิกายน 2556
ทีประชุมมีมติรับทราบให้ด่าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จ่านวน 2 ข้อ คือ
1. โครงการสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ควรหาแนวทางการใช้ประโยชน์ เช่น สาธิต
การท่าการเกษตร 1 ไร่ ให้มีรายได้ 1 แสนบาท เพือดึงดูดผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
2. การด่าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมของโครงการ Thailand
Food Valley ควรวางแผนรองรับในการเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน และภูมิภาคอาเซียนในด้านเกษตร
และอาหาร โดยจัดท่าเป็นแผนปฏิบัติการบรรจุในแผนงานของ มทส. (เอกสารประกอบที่ 12.1.5)
การประเมินตนเอง

:

ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย () ไม่
บรรลุเป้าหมาย()

ร้อยละ 94

5 คะแนน

ร้อยละ 80
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รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 12.1.1 สรุ ป ผลการด่ า เนิ น งานตามแผนการปฏิ บั ติ ก ารเทคโนธานี ประจ่ า ปี
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 ค่ า สั งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ที 891/2556 เรื อง แต่ ง ตั้ ง
คณะท่างานการจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และคณะท่างานติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติ
เทคโนธานี
เอกสารประกอบที 12.1.4 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี เรื อง มาตรการบริ ห าร
งบประมาณและการคลัง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เอกสารประกอบที 12.1.5 รายงานสรุปมติทีประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที 5/2556
วันศุกร์ที 15 พฤศจิกายน 2556
เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
- งานประจ่า แผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 2556
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ตารางที่ 5 : สรุปคะแนนองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามผลการด่าเนินงานเทียบกับเป้าหมายและเกณฑ์การประเมิน
1

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย*

ผลการ
ดาเนินงาน*

คะแนน
การประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตามเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

8 ข้อ

(จากเกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ)

ครบ 8 ข้อ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1

5 คะแนน



5.00

บรรลุครบทุกตัวบ่งชี้
= 100 %

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
สมศ. ที่ 18.1 ผลการชี้น่า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคม
ในประเด็นที 1 ภายในสถาบัน
สมศ. ที่ 18.2 ผลการชี้น่า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคม
ในประเด็นที 2 ภายนอกสถาบัน

5 ข้อ

ครบ 5 ข้อ

5 คะแนน



5 ข้อ

ครบ 5 ข้อ

5 คะแนน



5 ข้อ

ครบ 5 ข้อ

5 คะแนน



5 ข้อ

ครบ 5 ข้อ

5 คะแนน



5 ข้อ

ครบ 5 ข้อ

5 คะแนน



5.00

บรรลุครบทุกตัวบ่งชี้

(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ)
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ)
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ)
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ)
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5

= 100 %

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น่าของคณะกรรมการประจ่าศูนย์/
สถาบัน และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/
สถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพือการบริหารและการ
ตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสียง

7 ข้อ

ครบ 7 ข้อ

5 คะแนน



5 ข้อ

ครบ 4 ข้อ

4 คะแนน



5 ข้อ

ครบ 5 ข้อ

5 คะแนน



6 ข้อ

ครบ 6 ข้อ

5 คะแนน



4.75

บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้จาก 4

5 คะแนน



5.00

บรรลุครบทุกตัวบ่งชี้

(จากเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ)

(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ)
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ)
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7

ตัวบ่งชี้ = 75 %

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

7 ข้อ

(จากเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8

ครบ 7 ข้อ

= 100 %

* ให้ระบุเป็ นตัวเลขทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์ทใ่ี ช้ประเมินสำหรับตัวบ่งชีน้ นั ้ ๆ เช่น ระบุเป็ นค่ำร้อยละ หรือระบุเป็ นจำนวน หรือระบุเป็ นข้อ หรือระบุเป็ นระดับ
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100

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

2

เป้าหมาย*

ผลการ
ดาเนินงาน*

คะแนนการ
ประเมิน
ตามเกณฑ์

ครบ 8 ข้อ

4 คะแนน

7 ข้อ

4 คะแนน

บรรลุ
เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

8 ข้อ
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 9 ข้อ)

ตัวบ่งชี้ 9.2

ระดับความส่าเร็จในการด่าเนินการระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ (เทคโนธานี 1)

8 ข้อ




(จากเกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ)

บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้

4.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9

จาก 2 ตัวบ่งชี้
= 50 %

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสมตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย (มทส. 1)
ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ่าทีมีส่วนร่วมในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า (มทส. 2)
ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า (มทส.3)
ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4)

ครบ 6 ข้อ

5 คะแนน



> ร้อยละ 25

ร้อยละ
13.24

2 คะแนน



> ร้อยละ 50

ร้อยละ
63.14

5 คะแนน



> 4.00

4.41

5 คะแนน



6 ข้อ
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ)

บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้

4.25

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 11

จาก 4 ตัวบ่งชี้
= 75 %

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ 12.1

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงาน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 92

5 คะแนน



5.00

บรรลุครบตัวบ่งชี้
= 100 %
บรรลุ 15 ตัวบ่งชี้

4.67

จาก 18 ตัวบ่งชี้
= 83.33 %

* ให้ระบุเป็ นตัวเลขทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์ทใ่ี ช้ประเมินสำหรับตัวบ่งชีน้ นั ้ ๆ เช่น ระบุเป็ นค่ำร้อยละ หรือระบุเป็ นจำนวน หรือระบุเป็ นข้อ หรือระบุเป็ นระดับ
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ตารางที่ 6 : เปรียบเทียบ องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามผลการดาเนินงาน ระหว่างปีการศึกษา 2554 – 2556
ปี 2554
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก
ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน
ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

เป้า
หมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

เป้า
หมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

8

8

8
5
5
5


100 %




8

5
5
5

5
5.00
5
5
5

8

5
4
5


100 %




8

5
4
5

5
5.00
5
4
5

5
5
5

5
5
5

5
5.00
5
5
5


100 %




5

5

5



5

5

5



5

5

5



5

5

5



5

5

5



5

5

5



4.80

100 %

5.00

100 %

5.00

100 %

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และผู้บริหารทุก
ระดับของเทคโนธานี
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

ปี 2556

เป้า
หมาย

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 5.1
ตัวบ่งชี้ 5.2
ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ 9
ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ 18.1
ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ 18.2

ปี 2555

7

6

4



7

6

4



7

7

5



5
5
6

5
5
6

5
5
5
4.75




75 %

5
5
6

5
5
6

5
5
5
4.75




75 %

5
5
6

4
5
6

4
5
5
4.75




75 %
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ปี 2554
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ปี 2556

เป้า
หมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

เป้า
หมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

เป้า
หมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

7

6

4
4.00


0%

7

7

5
5.00


100 %

7

7

5
5.00


100 %

8
4
8

8
4.64
8

4
4.64
5





9
8

8
7

4
4




8
8

8
7

4
4




4.55

100 %

4.00

0%

4.00

50 %

5



5



5



2



5



5
4.25


75 %

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ 9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15)
ตัวบ่งชี้ 9.3 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ
(เปลี่ยนเป็น 9.2) (เทคโนธานี 1)

ปี 2555

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามเป้า หมายของมหาวิทยาลัย (มทส. 1)
ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (มทส. 2)

6

6

>
ร้อยละ 25 ร้อยละ
16.59
ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
>
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (มทส.3)
ร้อยละ 50 ร้อยละ
82.93
ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
>
เทคโนโลยี (มทส. 4)
4.00
4.44

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 11

3



5



5
4.50


75 %

6

6

>
ร้อยละ 25 ร้อยละ
15.24
>
ร้อยละ 50 ร้อยละ
176.52
>
4.00
4.55

3



5



5
4.50


75 %

6

6

>
ร้อยละ 25 ร้อยละ
13.24
>
ร้อยละ 50 ร้อยละ
63.14
>
4.00
4.41

หมายเหตุ : ปี 2555 และ ปี 2556 ตัดตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15) ออก และขยับตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ (เทคโนธานี 1) เป็นตัวบ่งชี้ที่ 9.2
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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ปี 2554
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้า
หมาย

ผล

ร้อยละ
80

ร้อยละ
96.61

ปี 2555
บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

เป้า
หมาย

ผล

5



ร้อยละ
80

ร้อยละ
95.00

5.00
4.67

คะแนน

ปี 2556
บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

เป้า
หมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

5



ร้อยละ
80

ร้อยละ
95.00

5



100 %

5.00

100 %

5.00

100 %

บรรลุ

4.72

บรรลุ

4.67

บรรลุ

คะแนน

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556

16 ตัวบ่งชี้

14 ตัวบ่งชี้

15 ตัวบ่งชี้

จาก

จาก

จาก

19 ตัวบ่งชี้

18 ตัวบ่งชี้

18 ตัวบ่งชี้

= 84.21%

= 77.78 %

= 83.33 %
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ส่วนที่ 3
จุดเด่น-แนวทางเสริมและ
จุดอ่อน-แนวทางแก้ไข

ส่วนที่ 3
จุดเด่น-แนวทางเสริม และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข
จากรายละเอียดของผลการประเมินการดาเนินงาน และผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 2 เทคโนธานี ได้วิเคราะห์ จุดเด่น/แนวทางเสริม และ
จุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของตนเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
จุดเด่น :

1. มีแผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับปณิธาน นโยบาย และจุดเน้นตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. มีการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกภารกิจ
3. ในภาพรวมบุ ค ลากรทุ ก ส านั ก งาน ให้ ค วามร่ ว มมื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยส่วนใหญ่
4. มีโครงการหลักและโครงการอื่น ๆ ที่มีความหลากหลาย และบางโครงการมีความต่อเนื่องและ
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

แนวทางเสริม :

1. ควรเร่งรัดให้ ทุกสานักงาน พัฒนาแผนกลยุทธ์ของแต่ละสานักงาน ให้มีความเชื่อมโยงกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น

จุดอ่อน :

ไม่ปรากฏ

แนวทางแก้ไข :
ไม่มี

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จุดเด่น :

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

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
2. มีขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบ 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) การให้ บ ริ ก ารวิ เ คราะห์ ท ดสอบทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ศู น ย์ ท ดสอบความรู้
ด้านภาษาต่างประเทศ ค่ายวิชาการและแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดจนการให้ ค าปรึ ก ษาเฉพาะพื้ น ที่ เป็ น ต้ น ท าให้ ส ามารถรองรั บ กลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารได้
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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3. มีก ารประสานงานกั บ คณาจารย์ในสานั ก วิช าต่ างๆ ในมหาวิท ยาลัย เพื่ อดาเนิ น การให้ บ ริการ
4.

5.

6.
7.

วิชาการแบบบูรณาการ ทาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมื อทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
อย่ างต่อเนื่ อง อาทิเช่น กระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม ส านักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบั นการศึกษาต่าง ๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น โดยมีรูปแบบความร่วมมือในลักษณะ
MOU การจ้ างเป็ น ที่ป รึกษา และการดาเนิน งานโครงการร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้ เกิดภาคีในการ
ดาเนินงานด้านบริการวิชาการที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง
มีการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการศึกษา
ด้ านเกษตร ด้ านภาษาต่ างประเทศ และด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สามารถตอบสนองต่ อ
ความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างกว้างขวาง
มี ระบบการบริ หารงาน ISO9001:2008 เป็ นระบบที่ สร้างความเชื่ อมั่ นและความพึ งพอใจให้ แ ก่
ผู้รับบริการ
มีรูปแบบการให้บริการวิชาการแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Training) ทาให้ชุมชน
และสังคมเข้าถึงองค์ความรู้ที่จัดบริการวิชาการได้อย่างทั่วถึง

แนวทางเสริม :

1. ควรหาวิธีการหรือรูปแบบความร่วมมือกับคณาจารย์ในสานักวิชาต่างๆ เพื่อจัดบริการวิชาการ
แบบบูรณาการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2. ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม
ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่
3. ควรนาระบบฐานข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเชื่อมโยงกั บงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเพิ่มการบริการวิชาการ แบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Training) ให้มากขึ้น

จุดอ่อน :

1. คณาจารย์ในสานักวิชาต่างๆ มีภาระงานสอนจานวนมาก ทาให้การดาเนินงานบริการวิชาการ
ไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ
2. การดาเนินงานบริการวิชาการบางโครงการยังขาดการติดตามและประเมินผลกระทบที่มีต่อบุคคล
ชุมชน และสังคม
3. ยังขาดฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร และผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไข :

1. ควรหาวิธีการสร้างแรงจูงใจหรือปรับปรุงรูปแบบการการดาเนินงานด้านบริการวิชาการเพื่อให้
คณาจารย์ในสานักวิชาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการวิชาการให้มากขึ้น และปรับปรุง
ระบบการบริการให้คณาจารย์เกิดความมั่นใจในการบูรณาการงานร่วมกัน
2. ควรจัดกิจกรรมบริการวิชาการโดยคานึงถึงกระบวนการ PDCA เพื่อให้การดาเนินงานครบวงจร
โดยเฉพาะการติดตามผลกระทบที่มีต่อบุคคล ชุมชนและสังคม รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ในการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. ควรกาหนดแผนและงบประมาณในการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร และผู้รับบริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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องค์ประกอบ 7

การบริหารและการจัดการ

จุดเด่น :
1. มีภารกิจหลักในด้านการบริการวิชาการ มีกลไกในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการวิเคราะห์
จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และภั ย คุ ก คาม (SWOT Analysis) เพื่ อ ก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์
การพัฒ นาของเทคโนธานี และมีแผนปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดตัวชี้วัดไว้ชัดเจน ทาให้ก าร
ดาเนินงานด้านบริการวิชาการสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ที่กาหนดไว้ได้ครบทุกตัวชี้วัด
2. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. มีการนานโยบายหลักของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะทางาน
ชุ ด ต่ า งๆ ในการบริ ห ารจั ด การ เช่ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การจั ด การความเสี่ ย ง
การจัดการความรู้ การดาเนินกิจกรรม 5ส
4. มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในบริหาร เช่น การลงเวลาผ่านระบบ scan การกรอกประเมินผล
การปฏิบัติงาน การรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ Online

แนวทางเสริม :
1. ควรทบทวน SWOT Analysis เป็นประจาทุกๆ ปีเพื่อปรับปรุงการบริห ารจัดการ ด้านบริการ
วิชาการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นส่วนกลางของหน่วยงาน ซึ่งจะสามารถนาไปเชื่อมโยงข้อมูลระบบ
MIS ของมหาวิท ยาลั ย ได้ ซึ่ งจะเป็ น ประโยชน์ แก่ ทุ ก ส านั ก งาน และเป็ น การสร้างและขยาย
เครือข่ายการให้บริการได้อีกทางหนึ่ง
3. ควรมี ก ารรวบรวมระบบสารสนเทศที่ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ สมบู ร ณ์ ด าเนิ น การแล้ ว แต่ ยั ง
ไม่สมบูรณ์ สารวจความต้องการระบบสารสนเทศใหม่ในแต่ละสานักงาน เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการในภาพรวมเทคโนธานีให้มี ประสิ ทธิภ าพ ทันสมัย และสนองตอบความจาเป็นเร่งด่วน
ในการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการในการตัดสินใจการบริหารงานของผู้บริหารมากขึ้น

จุดอ่อน :
ไม่ปรากฏ

แนวทางแก้ไข :
ไม่มี

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเด่น :

1. มีการบริห ารจัดการทางการเงินและงบประมาณภายใต้ระเบียบบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลั ย
มีการจัดทารายงานงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี และ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาตามขั้นตอน

แนวทางเสริม :

1. ควรมีการจัดทางบประมาณใกล้เคียงความเป็นจริง และให้มีการปรับปรุงงบประมาณกลางปีน้อยที่สุด
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จุดอ่อน :
1. ขาดระบบสารสนเทศ (MIS) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านการเงิน
2. ระเบียบกฎเกณฑ์บางเรื่องขาดความยืดหยุ่นไม่เอื้อสนับสนุนการทางานกับหน่วยวิสาหกิจที่ต้อง

อาศัยความคล่องตัว และรวดเร็วตอบสนองภายนอกได้

แนวทางแก้ไข :

1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนระบบสารสนเทศ (MIS) ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการผู้ใช้งาน
2. มหาวิท ยาลั ย ควรมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลั ก ทบทวนระเบี ยบหรือให้ ความรู้ แนวทาง

ปฏิบัติชัดเจนอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยวิสาหกิจ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเด่น :

1. มีการดาเนิ นการตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย เพื่ อส่งเสริม ให้การประกันคุณ ภาพระดั บ

หน่วยงานและระดับสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ได้กาหนดไว้ และได้จัดทาคู่มือการประกัน
คุ ณ ภาพโดยได้ ก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ ขั้ น ต่ าที่ ห น่ ว ยงานควรมี ในรายงาน การประเมิ น ตนเองตาม
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด นอกจากนี้ เทคโนธานียังเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลด้านการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี และประสานเผยแพร่ข้ อมูล ให้ ทุกส านักวิชาร่ว มใช้ประโยชน์
ร่วมกันเพื่อดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 11 ในทุกตัวบ่งชี้
2. มีการนาระบบคุณ ภาพต่างๆ เข้ามาใช้ในการบริห ารจัดการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบบริหาร
คุ ณ ภาพ ISO กิ จ กรรม 5ส และระบบบริ ห ารตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป รากฏ
ในองค์ประกอบที่ 7

แนวทางเสริม :

1. ควรให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก่ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน

มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทา
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเข้าใจ
2. ควรมีการติดตามและรวบรวมข้อมูลเป็นไตรมาส เพื่อกระตุ้นและมีการปรับปรุงแก้ไขการจัดเก็บ
ข้อมูลให้ถูกต้องระหว่างปีการศึกษา ตลอดจนการนาระบบสารสนเทศมาใช้จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
กิจกรรมของเทคโนธานี เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ มีความต่อเนื่องของข้อมูลและ
ใช้ป ระโยชน์ ในงานที่ เกี่ย วข้อง ได้แก่ การจัดทารายงานประจาปี การรายงานผลงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีแก่มหาวิทยาลัย

จุดอ่อน :

ไม่ปรากฏ

แนวทางแก้ไข :
ไม่มี
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องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
จุดเด่น :
1. มีการทาวิจัยและพัฒนาจากปัญหาของภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรม และต่อยอดงานวิจัยพัฒนา
ทางเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศได้อย่างยั่งยืน
2. มีระบบการบริหารงาน ISO 9001:2008 เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ

แนวทางเสริม :

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ และ/
หรือพนักงานชั่วคราวประจาหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมให้บริการ ด้านการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรก าหนดนโยบายในการจั ด สรรงบประมาณให้ เพี ย งพอ และเหมาะสมกั บ
สภาวการณ์เพื่อรองรับการให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
3. ควรจัดให้มีช่องทางหลากหลายเพื่อที่จะสนับสนุนการให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี เช่น
 การสนับสนุนงบประมาณสาหรับผู้ที่ต้องการให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีในรูปแบบเดียวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย
 ควรให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการประสานงานและรับผิดชอบด้านการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

จุดอ่อน :

1. บุคลากรผู้ให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคณาจารย์ มีภาระงานมาก
ทั้งด้านการเรีย นการสอน งานวิจัย และงานบริห ารทาให้ ไม่ส ามารถให้ บริการผู้ ขอรับบริการ
ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกด้าน

แนวทางแก้ไข :

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความจาเป็น/ ความสาคัญของ

การให้ บ ริก ารด้านการปรั บ แปลง ถ่ ายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมแก่ สั งคม เช่ น
ให้น้าหนักภาระงานด้านนี้ ให้มากขึ้น และมีรางวัลพนักงานดีเด่น ด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
จุดเด่น :

1. ภารกิ จ หลั ก ทั้ ง 2 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ านบริก ารวิช าการ และด้ า นปรั บ แปลง ถ่ ายทอด และพั ฒ นา

เทคโนโลยี มีการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่ งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาหน่วยงานครบทุกตัวชี้วัด ยกเว้นระดับความพึงพอใจมีผลประเมินไม่เป็นไปตาม
เป้าที่ตั้งไว้ แต่อยู่ในระดับค่อนข้างดีมาก
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แนวทางเสริม :

1. ควรปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารและการประสานงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ต รงตามความต้ อ งการ

ผู้ใช้บริการมากที่สุด

จุดอ่อน :

ไม่ปรากฏ

แนวทางแก้ไข :
ไม่มี
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่า
ทีหน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา 2556

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด่าเนินการ (3 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน


ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์


16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

1

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
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ในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สพค.,สกจ. ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว. เพือ่
จัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

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

ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

หมายเหตุ (สกอ.) : กรณีของการประเมินระดับสานักวิชา หากประเมิน
การประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่กาหนด
ในระดับสถาบันให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับ
สถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน
- ศูนย์ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้” (ยกเว้น ศบส. ให้ใช้ชื่อตัวบ่งชี้เดิม)
- ส่วนกิจการนักศึกษา ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา”
- ส่วนอาคารสถานที่ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา”

ส่านักวิชา



2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน



ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมทีจ่ ัดให้กับนักศึกษา



ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุ
ผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีทสี่ าเร็จ
การศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ









เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง

(

กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สอส. เท่านัน้ )

หมายเหตุ

ศบก.,ศบส., ศค., ศควท.,
สกน., สอส., ศูนย์ปฏิบัติ
การทางการแพทย์ฯ ให้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

สพค. ให้ข้อมูลผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน
แก่งาน QA สสว.เพื่อจัดส่ง
ให้สานักวิชา

(



กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้ )



(ยกเว้น สวพ.,
สวพย.)







(ยกเว้น
สวพย.)




ศบก. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง



 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome
ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 บั ณ ฑิ ตปริ ญ ญาตรี ที่ ได้ งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ยกเว้น สวพ.,

สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

สวพย.)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ยกเว้น สวพ.,
สวพย.)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์


สกจ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

3
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ คาปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร

(



กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้ )

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

หมายเหตุ





(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

(

กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้ )

ฝ่ายกิจการนักศึกษา,
สมาคม มทส., ศสพ. ให้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ให้ข้อมูลในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว. เพือ่ จัด
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

4

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

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ
























สบวพ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบัน
แก่ งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง



(
รายงานข้อมูล
เฉพาะ ฟาร์มฯ)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)



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



หมายเหตุ







เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง





เทคโนธานี ให้ขอ้ มูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

(
กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
ฟาร์มฯ เท่านั้น)





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

ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556

4

4/9

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในด้านต่าง ๆ
18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน









องค์ประกอบที่ 6 การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม









5













(



ฝ่ายกิจการนักศึกษาให้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

(
กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านั้น)

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม



กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้ )

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรม



(



ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านั้น
และ 
รายงาน
เฉพาะ สอส.)

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

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

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

ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหาร
ทุกระดับของสถาบัน

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง















































































หมายเหตุ

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

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

- ทุกหน่วยงาน ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การพัฒนาหน่วยงานสูอ่ งค์กร
แห่งการเรียนรู้”

6

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการ
ตัดสินใจ
ก. การบริหารจัดการ
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ข. การเรียนการสอน



สถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ให้ขอ้ มูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ศบก./ ศบส./ ศนท. ให้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(
รายงาน
เฉพาะ
ฟาร์มฯ
เท่านั้น)
ค. การวิจัย


(
สบวพ. ให้ขอ้ มูลในระดับ
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
รายงาน สถาบันแก่งาน QA สสว.
เฉพาะ เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ฟาร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น)
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ง. การเงิน

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ



เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง

(



(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

สกบ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กาหนด
เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ
สกบ.เท่านั้น)

















































(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ
รวมบริการ ประสานภารกิจ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน

------------------------------------------------เป็นการประเมินในระดับสถาบัน สานักวิชาไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้----------------------------

7
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ







(
กาหนด
เป็นตัวบ่งชี้ที่
เฉพาะ สกบ.
เท่านั้น)

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพือ่ จัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ฝ่ายบริหารให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ให้ข้อมูล ในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว.
ฝ่ายวิชาการประสานขอ
ข้อมูลผลการประเมิน
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายวางแผน,
สกบ., ส่วนบริหาร
สินทรัพย์ ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(ส่วนบริหารสินทรัพย์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน)

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

ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ



การศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

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

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)

มีความรู้ เจตคติทดี่ ี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

8

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













เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง





หมายเหตุ



(

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ให้ข้อมูลในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว. เพือ่
จัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้
เฉพาะ
สกน.
เท่านั้น)

(4 ตัวบ่งชี้)




















 























 























 























 



เทคโนธานี ให้ขอ้ มูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน
QA สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

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

ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
บริการฯ บรรณสารฯ เครื่องมือฯ คอมฯ นานาชาติ นวัตกรรมฯ สหกิจฯ วิจัยฯ

เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
(มหาวิทยาลัยก่าหนดให้องค์ประกอบที่ 12 เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักในองค์ประกอบดังกล่าว)






 



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

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

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยกาหนดให้หน่วยงานสนับสนุนต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ที่เน้นผลผลิตด้วย

9
ภาคผนวกที่ ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
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ภาคผนวก ข
รายการหลักฐาน : เอกสารประกอบตัวบ่งชี้
(แยกฉบับ)

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที่ 1.1.6

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบที่ 5.1.1

ผังการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ

เอกสารประกอบที่ 5.1.3

(ตัวอย่าง) การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุน
การวิจัย

เอกสารประกอบที่ 5.1.5

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มดาเนินงานในรูปแบบของโครงการคลินิกเทคโนโลยี
และสรุปผลการประเมินการดาเนินงาน

เอกสารประกอบที่ 5.2.1

(ตัวอย่าง) แบบสารวจความต้องการชุมชน

เอกสารประกอบที่ 5.2.3-1

(ตัวอย่าง) โครงการที่มีผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม

เอกสารประกอบที่ 5.2.3-2
เอกสารประกอบที่ 9.1
เอกสารประกอบที่ 18.1

(ตัวอย่าง) การประเมินผลการดาเนินงานโครงการค่ายวิชาการ
MOU และเอกสารสรุปผลการดาเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการ
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สรุปรายละเอียดการดาเนินงานโครงการ

เอกสารประกอบที่ 18.2-1

ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี

เอกสารประกอบที่ 18.2-2

คู่มือการก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพแบบยอดโดมโมเดล มทส.

เอกสารประกอบที่ 7.1.1

สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ประจาปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบที่ 7.1.2
เอกสารประกอบที่ 7.2.1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 15)
พ.ศ. 2557
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบที่ 7.3.1

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2556

เอกสารประกอบที่ 7.3.2

ระบบการจัดการผลดาเนินงาน (การเชื่อมโยงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ)

เอกสารประกอบที่ 7.3.3
เอกสารประกอบที่ 7.3.4

แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของการใช้บริการงาน
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ประจาปีการศึกษา 2556
แบบสรุปการปรับปรุงแก้ไขงานสารสนเทศ

เอกสารประกอบที่ 7.3.5

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน

เอกสารประกอบที่ 7.4.1-1

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง ประจาหน่วยงาน

รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ในรายงานการประเมินตนเองของเทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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เอกสารประกอบที่ 7.4.1-2

- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี
- ขั้นตอนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี
- ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2556
- แผนดาเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2556

เอกสารประกอบที่ 7.4.2-1

SUT-RM1 คาอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2556

เอกสารประกอบที่ 7.4.2-2

SUT-RM2 รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับหน่วยงานประจาปี
งบประมาณ 2556

เอกสารประกอบที่ 7.4.3

SUT-RM3 การจัดการลาดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์

เอกสารประกอบที่ 7.4.4

SUT-RM4 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2556

เอกสารประกอบที่ 7.4.5

SUT-RM6 รายงานผลการดาเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2556

เอกสารประกอบที่ 8.1.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินและคณะทางานติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติ เทคโนธานี

เอกสารประกอบที่ 8.1.2

ประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณ
และการคลัง ประจาปีงบประมาณ 2556

เอกสารประกอบที่ 8.1.6

หนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2556
ตามบันทึกที่ ศธ 5603(1)/144 ลว. 30 ตค. 2556

เอกสารประกอบที่ 9.1.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี

เอกสารประกอบที่ 9.1.8-1

หนั งสื อ ศธ 0529/ว 1398 เรื่ อง ขอเรี ยนเชิ ญเข้ าร่ วมโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อสร้างเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เอกสารประกอบที่ 9.1.8-2

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2556 ระหว่าง สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กับศูนย์ เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี

เอกสารประกอบที่ 9.2.1

ประกาศนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ เทคโนธานี

เอกสารประกอบที่ 9.2.2

คาสั่งแต่งตั้งผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรมตามระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO เทคโนธานี

เอกสารประกอบที่ 9.2.3

แผนการดาเนินกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี
ปีงบประมาณ 2556 - 2557
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี
(QMRC)

เอกสารประกอบที่ 9.2.4

รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ในรายงานการประเมินตนเองของเทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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เอกสารประกอบที่ 9.2.6
เอกสารประกอบที่ 9.2.7
เอกสารประกอบที่ 11.1
เอกสารประกอบที่ 11.2.1

เอกสารประกอบที่ 11.2.2
เอกสารประกอบที่ 11.2.3
เอกสารประกอบที่ 11.3.1
เอกสารประกอบที่ 11.3.2
เอกสารประกอบที่ 11.4
เอกสารประกอบที่ 12.1.1
เอกสารประกอบที่ 12.1.2
เอกสารประกอบที่ 12.1.3
เอกสารประกอบที่ 12.1.4

เอกสารประกอบที่ 12.1.5

รายงานผลการจัดอบรมเกี่ยวกับระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2008
คาสั่งแต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA:Internal Quality
Audit) ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี
- ผังกระบวนการการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
- การขอใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์
- การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมต่ออาจารย์ประจา
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)
งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556
(พ.ค. 56 – เม.ย. 57) (กิจกรรมเฉพาะของเทคโนธานี)
รายชื่ออาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 - เม.ย.57)
ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)
งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556
(พ.ค. 56–เม.ย. 57) (กิจกรรมเฉพาะของเทคโนธานี)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57)
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติการเทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ 2556 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2556 เทคโนธานี
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
รายงานสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 5/2556
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556
ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ที่ 891/2556 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะทางานการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และคณะทางานติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติ
เทคโนธานี
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณ
และการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ในรายงานการประเมินตนเองของเทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
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ภาคผนวก ค
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1437/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี

ภาคผนวก ค คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ชำญชัย ทองโสภำ
ผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
ประธำนคณะทำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วีรชัย อำจหำญ
รองผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
รองประธำนคณะทำงำน
lll

อำจำรย์ ดร. รุจ มรกต
หัวหน้ำสำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร
คณะทำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย
หัวหน้ำสำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม
คณะทำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปภำกร พิทยชวำล
หัวหน้ำสำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ
คณะทำงำน
นำงนพคุณ กสำนติกุล
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
คณะทำงำน

นำงสำวมณทิรำ วรรณกลำง
คณะทำงำน

ภาคผนวก ค : คณะทำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเทคโนธำนี

นำงฉวีวรรณ นันท์ธนะวำนิช
คณะทำงำน

นำงสำวอรวรรณ จรุงจิตอภินันท์
คณะทำงำน

นำยไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
คณะทำงำนและเลขำนุกำร

นำงนภัทร สมวงศ์
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ภาคผนวก ค : คณะทำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเทคโนธำนี

