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รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2557
(กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558)

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี
กันยายน 2558
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เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557
คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
1. ผู้อานวยการเทคโนธานี
2. รองผู้อานวยการเทคโนธานี
3. หัวหน้าสานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
4. หัวหน้าสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
5. หัวหน้าสานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
6. หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ
7. หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี
8. นางสาวมณฑิรา วรรณกลาง
9. นางปาริชาติ ศิริธรปัญญา
10. นางนภัทร สมวงศ์
11. นางสาววราภรณ์ วิริยะไชยวงศ์
12. นางสาวณัฐพิราภรณ์ คล้ายสมมุติ
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คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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คานา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้
จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการวิเคราะห์ และประเมินผลงานของเทคโนธานีในรอบปีการศึกษา 2557
(กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่ ว ยงานภายนอก ซึ่งเทคโนธานี จะนาผลประเมิน ไปใช้กาหนดแนวทางในการเสริม จุดเด่ น
และแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะทางานประกันคุณภาพ
การศึ กษา เทคโนธานี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และได้ รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้
ได้มีการปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)
จากการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เทคโนธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ฉบั บ นี้ จะมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการท างานของเทคโนธานี
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามปณิธาน และวิสัยทัศน์ของเทคโนธานีต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)
ผู้อานวยการเทคโนธานี
ประธานคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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บทสรุปผู้บริหาร
เทคโนธานี มีบทบาทหน้าที่ภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒ นา
เทคโนโลยีสู่ชุมชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่ให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงภารกิจในการบริการวิช าการ การปรับแปลงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีสู่สังคมของมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2557 เทคโนธานีได้ดาเนินการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบและแนวทางในการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายในหน่ ว ยงาน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557
(กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) ซึ่งเทคโนธานีได้มีตัวบ่งชี้ขั้นต่ารวม 18 ตัวบ่งชี้ ใน 7 องค์ประกอบ โดยมี
ตัวบ่งชี้ สกอ. 9 ตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ มทส. 5 ตัวบ่งชี้ และเทคโนธานี 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพระดั บหน่ วยงาน : ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 4.83 จากคะแนนเต็ม 5
เมือ่ พิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้ พบว่า
1. ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จานวนทั้งสิ้น 17 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 7.1
ภาวะผู้นาคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และผู้บริหารทุกระดับ
ของเทคโนธานี (5 คะแนน)
6) ตัวบ่งชี้ 7.2
การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (5 คะแนน)
7) ตัวบ่งชี้ 7.3
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (5 คะแนน)
8) ตัวบ่งชี้ 7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง (5 คะแนน)
9) ตัวบ่งชี้ 8.1
ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ (5 คะแนน)
10) ตัวบ่งชี้ 9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(5 คะแนน)
11) ตัวบ่งชี้ 9.2
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ (5 คะแนน)
12) ตัวบ่งชี้ 11.1
มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี (5 คะแนน)
13) ตัวบ่งชี้ 11.3
ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการปรับแปลงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (5 คะแนน)
14) ตัวบ่งชี้ 11.4
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี (5 คะแนน).
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15) ตัวบ่งชี้ 12.1

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (5 คะแนน)
16) ตัวบ่งชี้ 12.2
การดาเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (5 คะแนน)
17) ตัวบ่งชี้ 12.3
การดาเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ (5 คะแนน)
2. ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้ จานวนทั้งสิ้น 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1) ตัวบ่งชี้ 11.2
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (2 คะแนน)
ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
เทคโนธานี ได้กาหนดปณิ ธาน วิสั ยทั ศน์ พั นธกิจ ไว้ชั ดเจนอี กทั้ งมีแ ผนกลยุท ธ์ แผนการ
ดาเนิ น งาน และแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี ส อดคล้ องกันและกัน และสอดคล้ องกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ จาก 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 %
องค์ประกอบที่ 5

การบริการวิชาการ
เทคโนธานี ได้ รั บมอบหมายภารกิ จหลั กที่ ส าคั ญ จากมหาวิ ทยาลั ย คื อ งานบริ การวิ ชาการ
แก่ สั งคม ส่ วนใหญ่ เน้ นการให้ บริ การในรู ปแบบการจั ดอบรม สั มมนา และการจั ดท าค่ ายวิ ชาการ ค่ ายเรียนรู้
มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยมี ก ารสรรหาวิ ท ยากร/ผู้ เชี่ ย วชาญ
จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกการบริการวิช าการแก่สั งคม ตามเป้าหมาย
ของหน่ ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย และมี กิ จ กรรมหรื อ โครงการบริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ ต อบสนอง
ความต้ อ งการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ งของสั ง คม ชุ ม ชน และประเทศชาติ และมี การวางแผน
ระบบการติดตามประเมินผล
สรุปผลการประเมินตนเอง :
ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวบ่งชี้ จาก 5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 %
องค์ประกอบที่ 7

การบริหารและการจัดการ
เทคโนธานี มี ร ะบบการบริห ารสู งสุ ด โดยคณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี ประกอบด้ว ย
ผู้ บ ริ ห ารหน่ วยงานภายในและบุ คคลภายนอกที่ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยมาร่ วมเป็ นคณะกรรมการบริ หารเทคโนธานี
ท าหน้ าที่ ส าคั ญในการก าหนดทิ ศ ทาง ยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย ซึ่ งใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล โปร่งใส ตรวจสอบได้
ในการบริ ห ารจั ด การภายในหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยก าหนดให้
คณะกรรมการได้ มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของตนเอง มีการดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลั ย
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหน่วยงาน ส่งเสริมให้มี
กิจ กรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และน าระบบบริหารความเสี่ ยงมาใช้ ในกระบวนการบริหาร ช่ วยให้ เกิ ดความมั่ นใจ
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ค

ต่อระบบบริหารยิ่งขึ้น ตลอดจนการพยายามนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการทางานให้มีระบบ
มากยิ่งขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวบ่งชี้ จาก 4 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 %
องค์ประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ
เทคโนธานี มี รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การทางเงิ น และงบประมาณเป็ น ของตนเอง
แต่อยู่ ภายใต้กฎระเบี ยบของมหาวิทยาลั ย มี ระบบและกลไกในการจั ดสรรงบประมาณ มี การวิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย
มี ก ารตรวจสอบการเงิ น และงบประมาณโดยหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอกอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ได้ ส ร้ างความเชื่ อ มโยงกั บ การวางแผนงบประมาณตามภารกิ จ ได้ เป็ น อย่ างดี และมี ก ารจัด ท าแผนกลยุท ธ์
ทางการเงินหรือแผนบริการหน่วยวิสาหกิจ ที่เป็นรูปธรรม
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ จาก 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 %
องค์ประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เทคโนธานี ให้ความสาคัญ เรื่องการประกันคุณภาพโดยได้จัดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เหมาะสมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องถือเป็นส่วนหนึ่ง
ในงานประจา โดยมีการบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบและประเมินผล
มี ก ารน าผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมาปรั บ ปรุ ง การท างานและส่ ง ผลให้ มี ก ารพั ฒ นา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้ เข้าใจในการทาประกัน
คุณ ภาพการศึกษา และได้ใช้ระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการประกันคุณ ภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ยังได้นาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เข้ามาใช้ในหน่วยงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ได้กาหนดเป็นตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี ซึ่งจะพยายามดาเนินการให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวบ่งชี้ จาก 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 %
องค์ประกอบที่ 11

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานี ได้ รั บ มอบหมายภารกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ จากมหาวิ ท ยาลั ย คื อ งานปรั บ แปลง
ถ่ายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ส่ ว นใหญ่ เน้ น การให้ บ ริ การในรูป แบบการให้ ค าปรึกษา ผ่ านกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ เช่น โครงการ 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ คลินิกเทคโนโลยี การบริการที่ปรึกษาไทย โครงการ iTAP
เป็ นต้น ตลอดจนงานศึกษาวิจัย ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี รูปแบบต่างๆ การสร้างความร่วมมือภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ได้มีการดาเนิน การตามรูปแบบประกัน คุณ ภาพให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน
ที่ยอมรับ มีการจัดทาแผนเชื่อมโยงบูรณาการงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ากับภารกิจ
งานอื่นของมหาวิทยาลัยหรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
นอกจากนี้ ยั งพบว่ ามี การประเมิ นสั มฤทธิ ผล และน าผลการประเมิ นไปพิ จารณาปรั บปรุ ง
เชื่อมโยงบู รณาการ ซึ่งจะสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี เช่น การเชื่อมโยง
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ง

เข้ากับงานบริการวิชาการ การให้คาปรึกษาเชิงลึก การเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมวิจัยต่ อยอดกับกลุ่มอุตสาหกรรม
การบ่มเพาะธุรกิจ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง การบริการวิเคราะห์ทดสอบตามการบริหารงานระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO/ IEC 17025 ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน ระดับดี
บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งชี้ จาก 4 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 75 %
องค์ประกอบที่ 12

การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
เทคโนธานี ได้ ดาเนิ นการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภารกิจหลัก
2 ประการ ได้แก่ งานบริการวิช าการ และงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยี ซึ่งทั้งสองภารกิจ
สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒ นาชุมชนและท้องถิ่น โดยมีผลผลิตกิจกรรมและ
ตัวชี้วัดความสาเร็จแล้ว ปรากฏว่าบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 92 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80
สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก
บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งชี้ จาก 3 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 %
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาของเทคโนธานี
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
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนควรมีการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเฉพาะ
เช่ น ศู น ย์ วิ จั ย มั น ส าปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของภู มิ ภ าคและ
ของประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้วางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่
ตอบสนองความต้ องการของประเทศ และแก้ ปั ญ หาดั งกล่ าวได้ อย่ างแท้ จริ ง โดยเตรี ยมการและวางแผน
การจั ดตั้ งเทคโนธานี (Technopolis) ให้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการจัดการตั้ งมหาวิท ยาลั ย เพื่ อให้ เป็ น
ศูน ย์กลางการวิจั ย การปรับ แปลง ถ่ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม โดยสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างใกล้ชิด
เมื่ อวั นพุ ธที่ 29 มี นาคม 2538 มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ได้ รั บพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดเทคโนธานี (Technopolis)
ซึง่ ประกอบด้วยอาคารจานวน 9 หลัง พื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 600 ไร่

2. บทบาทหน้าที่
เทคโนธานี เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการ
วิช าการ พั ฒ นาปรับ แปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุม ชน ประสานความร่ว มมือกับ ภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดาเนินงาน
ตามภารกิจในการบริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ

3.วิสัยทัศน์
นิคมวิจัยของภูมิภาค (Research Park for the Region)

4. พันธกิจ : เทคโนธานี มีภารกิจหลัก 4 ประการดังนี้
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- ร่าง 4.1 พัฒ นากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒ นา
ประเทศ เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.2 ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต
4.3 ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น
4.4 การพัฒนาเทคโนธานีให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์
4.5 ค่านิยม : ยึดหลักการดาเนินงานให้ลุล่วงและประสบความสาเร็จได้ดังนี้
“รวมพลังให้บริการ ประสานความร่วมมือ รับผิดชอบต่อสังคม ประชาคมมีส่วนร่วม และคุณภาพคู่คุณธรรม”

5. แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี
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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- ร่าง 6. แผนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 6 ด้าน
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. โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี
เทคโนธานี ดาเนิ นงานภายใต้กากับของ “คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี ” ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากสานักวิชา และศูนย์ต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งมีอธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อานวยการ
เทคโนธานีเป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อานวยการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทาหน้าที่วางแผน
และกาหนดนโยบายในภาพรวม กากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กาหนด
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- ร่าง แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2558 (16 ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

เทคโนธานี

สานักงานผู้อานวยการ
เทคโนธานี

หน่วยบริหารสานักงานกลาง

สานักงานอุทยาน
การเรียนรู้สิรินธร

สานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

สานักงานบริการวิชาการ
และโครงการพิเศษ

หน่วยบริการอุทยาน
การเรียนรู้สิรินธร

หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค

หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน

หน่วยการคลังและงบประมาณ
หน่วยประสานเฉพาะกิจ

หน่วยพัฒนาธุรกิจและ
นวัตกรรม
หน่วยวิจัยและพัฒนา

หน่วยบริการอาคารและ
สถานที่

หน่วยประสานงานบริการ
ที่ปรึกษาไทย
หน่วยบริการอบรม สัมมนา
แปลและล่าม
หน่วยบริการค่ายเยาวชน
หน่วยบริการสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
หน่วยประสานงานโครงการ
พิเศษ

ตามแผนภู มิ ที่ 1 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน เทคโนธานีมีผู้อานวยการเทคโนธานีเป็นผู้บริหารสูงสุด แบ่งการบริหารงานตาม
โครงสร้า งเป็ น 4 สานั ก งาน ได้ แ ก่ สานัก งานผู้อ านวยการเทคโนธานี สานั ก งานอุ ท ยานการเรียนรู้ สิริน ธร
สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และสานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ โดยมีลักษณะงาน
และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละสานักงาน ดังนี้
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- ร่าง 1) สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี
หลักการและลักษณะงาน : เป็นส านักงานกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการภายในเทคโนธานีแทน
ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ และประสานงานอานวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงาน
ได้ อย่ างสะดวกและคล่ องตั ว นอกจากนี้ ยั งเป็ นศู นย์ กลางประสานความร่ วมมื อกั บบุ คลากรให้ มี ส่ วนร่ วม
ในกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก แบ่งเป็น
4 หน่วย ดังนี้
(1) หน่วยบริหารงานกลาง
(2) หน่วยการคลังและงบประมาณ
(3) หน่วยประสานเฉพาะกิจ
(4) หน่วยบริการอาคารและสถานที่
2) สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
หลักการและลักษณะงาน : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเกี่ยวกับ พระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ถือเป็นการปฏิบั ติ ตาม
ภารกิ จความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมของมหาวิ ทยาลั ย (USR: University Social Responsibility) โดยถ่ ายทอด
ผ่ านสื่ อการเรี ยนรู้ แบบมี ชี วิตและไม่ มี ชี วิ ต โดยด าเนิ นการภายใต้ หน่ วยบริการอุ ทยานการเรียนรู้ สิ รินธร
ประกอบด้วย อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ อาคารกาญจนาภิเษก ห้องไทยศึกษานิทัศน์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
ไทยโบราณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และเมืองจราจรจาลอง
3) สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
หลัก การและลั กษณะงาน : เป็ น ศูน ย์ก ลางทางวิช าการในการส่ งเสริมสภาพความเป็ น อยู่
ของชุมชน รับ ผิ ดชอบในภารกิจ การปรับแปลง พัฒ นาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
การอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้คาปรึกษา
สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม การประกอบธุร กิ จ ด้ านต่างๆ ให้ มี ค วามมั่ น คงและยั่งยืน สนั บ สนุ น ส่ ง เสริม การวิจั ย
และพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าหรับ ผู้ ป ระกอบการ ยกระดั บ เทคโนโลยีก ารผลิ ต ให้ บ ริก ารวิเคราะห์ ท ดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงนาผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ แบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี้
(1) หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
(2) หน่วยพัฒนาธุรกิจและ
(3) หน่วยวิจัยและพัฒนา
4) สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
หลักการและลักษณะงาน : เป็นสานักงานที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการแก่
ชุมชนของมหาวิท ยาลั ย เป็ น ศูน ย์ ก ลางในการประสานความร่ว มมื อกั บ หน่ ว ยงานภายในและภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสั งคม ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนอง ต่อความ
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- ร่าง ต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการทาหน้าที่เ ชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม แบ่งเป็น 6 หน่วย ดังนี้
(1) หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน
(2) หน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย
(3) หน่วยบริการอบรมสัมมนา แปลและล่าม
(4) หน่วยบริการค่ายเยาวชน
(5) หน่วยประสานงานโครงการพิเศษ
(6) หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

9. บุคลากร
ปี การศึกษา 2557 (ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2558) เทคโนธานี มีบุคลากรรวมทั้งสิ้ นจานวน 96 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน ตาแหน่งผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้จัดการสานักงาน หัวหน้าสานักงาน
บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานประจา มทส. จานวน 17 คน พนักงานประจา
เทคโนธานี จานวน 45 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวน 23 คน และลูกจ้างประจาโครงการ จานวน
11 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : จานวนบุคลากรเทคโนธานีตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)
สถานภาพพนักงาน

รวม

พนักงานประจามหาวิทยาลัย
- พนักงานสายวิชาการ
- พนักงานสายปฏิบัติการฯ
พนักงานประจาเทคโนธานี
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างประจาโครงการ
รวมทั้งสิ้น

17
9
8
45
23
11
96

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
2
1
1
4

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
2
2
35
21
8
66

5
5
7
1
2
15

10
9
1
1
11

10. รายงานทางการเงิน
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
แสดงถึงฐานะทางการเงิน โดยมีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินและส่วนของทุน 99.85 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ถาวร

99.85
51.77 (52%)
48.08 (48%)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

หนี้สินและส่วนของทุน
ประกอบด้วย
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินอื่น ๆ
ส่วนของทุน

99.85
29.07 (29%)
37.60 (38%)
33.18 (33%)

6

- ร่าง แผนภูมิที่ 2 : งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

สินทรัพย์ถาวร,
48.08, 48%

สินทรัพย์หมุนเวียน,
51.77, 52%

หนี้สินอื่นๆ,
37.6, 38%

ส่วนของทุน,
33.18, 33%

หนี้สินหมุนเวียน,
29.07, 29%

งบรายได้ ค่าใช้จ่าย สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ผลการดาเนินงานในรอบปี มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 13,280,490.97 บาท ประกอบด้วย
รายได้ทั้งสิ้น 184.76 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 171.48 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวมทั้งสิ้น
ประกอบด้วย
รายได้เงินอุดหนุน
รายได้เงินวิสาหกิจ

184.76
14.44 (8%)
170.32 (92%)

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น
ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคา

171.48
19.09
147.00
2.66
2.73

(11%)
(85%)
(2%)
(2%)

แผนภูมิที่ 3 : งบรายได้-ค่าใช้จ่าย สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
รายได้วิสาหกิจ,
170.32, 92%

รายได้อุดหนุน,
14.44, 8%

ค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค,
2.66, 2%
บุคลากร,
ค่าเสื่อมราคา,
19.09, 11%
2.73, 2%

ค่าใช้จ่าย
ดาเนินการ,

147, 85%
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- ร่าง 11. ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
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
กั บ ชุ ม ชนและท้ องถิ่ น การประชาสั มพั นธ์ ข้ อมู ล ข่ าวสารด้ านบริ การวิ ชาการแก่ ชุ มชนและสั งคม เป็ นต้ น
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการบริการวิชาการอยู่ในระดับ 4.25
(2) ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี ได้ดาเนินการหลากหลายกิจกรรม ได้แก่
การสารวจความต้องการด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การนาองค์ความรู้ด้านการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีนาไปใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม การชี้นาด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี อยู่ในระดับ 4.69
(3) ด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมอบให้ฝ่ายบริหาร โดยส่วนสารบรรณ
และนิติการ ใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประสานภารกิจกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
จาแนกตามกลุ่มมิติ ความพึงพอใจ และหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งถามแนวคิดของการบริหารงานแบบ “รวมบริการ
ประสานภารกิจ” ในด้านมิติความพึงพอใจ 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. 2557 เทคโนธานี ไ ด้ ค ะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจ 3.57
ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยจาแนกตามมิติความพึงพอใจ ดังนี้
1) ด้านผู้รับบริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.64
2) ด้านกระบวนการภายใน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50
3) ด้านการเงิน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.49
4) ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.64
รายการหลักฐาน : เว็ปไซต์
www.sut.ac.th/qa/index57-SUT.php
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
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- ร่าง 12. ความคืบ หน้ าการดาเนิ นการตามผลการประเมิน ของคณะกรรมการประเมิ นคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2556 (เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 57)
จุดเด่น :
1) มีการดาเนินงานที่เข้มแข็งเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สาหรับเยาวชนและสังคม
2) มีความเข้มแข็งด้านการสร้างความเชื่อมโยงและทาความร่วมมือกับเครือข่ายสังคมและชุมชนใน
ภูมิภาค
แนวทางเสริม :
1) ควรวิเคราะห์ core competency ขององค์กรให้ชัดเจน
เทคโนธานีดาเนินงานตามแนวทางเสริม ดังนี้
1) ปรับโครงสร้างการบริหารเทคโนธานีให้รองรับการบริการวิชาการเชิงรุก Focus เฉพาะภารกิจ
หลักและประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการดาเนินงานพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
2) จัดทาแผนบริการระยะสั้นและระยะกลาง 2558-2562 เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายระยะยาว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
1) ควรพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจ เพื่อการดาเนินการเชิงรุกให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ได้ตามกาหนดเวลาที่คาดหวังไว้
เทคโนธานีดาเนินงานตามแนวทางเสริม ดังนี้
1) มีการบรรจุแผนพัฒ นาไว้ในแผนงบประมาณ ประจาปีพ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้
พนักงาน ได้แก่ การจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับประยุกต์ใช้กระบวนการทางานหรืออื่นๆ ตามความจาเป็น
นอกจากนี้ ยังได้ดาเนิ นงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานและ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 2
และได้ดาเนิ น งานตามจุ ดอ่อ นจากผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดั บสถาบัน มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 3
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‘- ร่าง ตารางที่ 2 : การดาเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556
การดาเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข
จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

แผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปผลการ
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
แล้ว ดาเนินการ ยังไม่
เสร็จ (โปรดระบุ ดาเนินการ
ร้อยละ)

การดาเนินงาน

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

1. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม
จุดอ่อน

คณาจารย์ในสานักวิชาต่างๆ มีภาระงานสอนจานวน ปีการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เห็ นชอบอนุ มั ติ
มาก ทาให้การดาเนินงานบริการวิชาการไม่เป็ นไปตาม 2557 ระเบี ยบมทส. ว่ าด้ วยเงิ น อุ ดหนุ น การ
บริ การวิ ชาการจากแหล่ งทุ น ภายนอก
ความต้องการของผู้รับบริการ
พ .ศ . 2 5 5 0 ใน ข้ อ 1 0 (1 ) โด ย
แนวทางแก้ไข
ม ห าวิ ท ย าลั ย ค ว ร ม อ บ สิ ท ธิ์ ก า ร
ควรหาวิธี การสร้ างแรงจู งใจหรือปรับปรุงรูป แบบ
ดาเนิ น งานเกี่ย วกับ ค่าบริหารจั ด การ
การการดาเนินงานด้านบริการวิชาการเพื่อให้คณาจารย์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ในส านั กวิช าต่ างๆ เข้ามามี ส่ วนร่ว มในการจั ด บริการ
วิช าการให้ ม ากขึ้น และปรับ ปรุงระบบการบริการให้
คณาจารย์เกิดความมั่นใจในการบูรณาการงานร่วมกัน

50

ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอพิจารณา
ทบทวนเข้าวาระการประชุ มคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี

50

ปัจจุบันอยู่ระหว่างเขียนโปรแกรม
คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ประมาณเดื อ น
สิงหาคม 2558

จุดอ่อน

ยังขาดระบบการจัดการฐานข้อมู ลผู้ เชี่ยวชาญ/ ปีการศึกษา
ฐานข้อมู ลผู้ เชี่ ยวชาญ/วิท ยากร
2557 และผู้รับบริการ
วิทยากร และผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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‘- ร่าง การดาเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข
จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

แผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปผลการ
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
แล้ว ดาเนินการ ยังไม่
เสร็จ (โปรดระบุ ดาเนินการ
ร้อยละ)

การดาเนินงาน

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

แนวทางแก้ไข

ควรกาหนดแผนและงบประมาณในการปรับปรุง
ฐานข้ อมู ลผู้ เชี่ ยวชาญ /วิ ทยากร และผู้ รั บบริ การ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม
จุดอ่อน
ได้ จั ด ท าแบบฟอร์ ม กลางเพื่ อ √
การดาเนินงานบริการวิชาการบางโครงการยังขาด ปีการศึกษา
2557 ติดตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้การ
การติดตามและประเมินผลกระทบที่มีต่อบุคคล ชุมชน
ดาเนินงานครบวงจร
และสังคม

ได้จัดท าแบบฟอร์มกลางและส่ง
ให้ ทุ ก ส านั ก งานภายในเทคโนธานี
เรียบร้อยแล้ว

แนวทางแก้ไข

ควรจั ด กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการโดยค านึ ง ถึ ง
กระบวนการ PDCA เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น งานครบวงจร
โดยเฉพาะการติด ตามผลกระทบที่ มีต่ อบุ คคล ชุม ชน
และสั ง คม รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาในการ
ให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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‘- ร่าง การดาเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข
จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

แผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปผลการ
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
แล้ว ดาเนินการ ยังไม่
เสร็จ (โปรดระบุ ดาเนินการ
ร้อยละ)

การดาเนินงาน

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

3. ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
จุดอ่อน
ขาดระบบสารสนเทศ (MIS) เข้ามาช่วยในการ ปีการศึกษา
เทคโนธานี จัดทาระบบสารสนเทศ
บริหารจัดการด้านการเงิน
2558 (MIS) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
แนวทางแก้ไข
ด้านการเงิน
มหาวิ ท ยาลั ย ควรสนั บ สนุ น ระบบสารสนเทศ
(MIS) ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการผู้ใช้งาน
จุดอ่อน
ระเบี ย บกฎเกณฑ์ บ างเรื่อ งขาดความยื ด หยุ่ น ปีการศึกษา
รายงานบริห ารกลยุ ท ธ์ ก ารคลั ง √
ไม่ เอื้ อ สนั บ สนุ น การท างานกั บ หน่ ว ยวิ ส าหกิ จ ที่ ต้ อ ง 2557 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
อาศัยความคล่องตัว และรวดเร็วตอบสนองภายนอกได้
แนวทางแก้ไข

เทคโนธานี ค วรมี แ นวปฏิ บั ติ ในการเบิ ก จ่ า ย
ทางด้านการเงินที่รวดเร็ว และคล่องตัว เพื่อเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

20

อยู่ระหว่างเขียนโปรแกรมงบประมาณ
เป็นงานแรก และจะเชื่อมโยงทั้งระบบ
ด้านการเงิน งบประมาณ บัญชี

ดาเนินการปรับวงเงินทุนหมุนเวียน
เพื่ อ ให้ เกิ ด สภาพคล่ อ ง การวางแผน
ระดมสมอง “การบริการเชิงรุก ” และ
การศึกษา รวบรวมระเบียบต่างๆ เพื่อ
ลดข้อผิดพลาด เป็นต้น
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‘- ร่าง การดาเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข
จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

แผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปผลการ
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
แล้ว ดาเนินการ ยังไม่
เสร็จ (โปรดระบุ ดาเนินการ
ร้อยละ)

การดาเนินงาน

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

4. ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วน
ร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา
จุดอ่อน
บุ คลากรผู้ ให้ บริ การด้ านปรั บแปลง ถ่ ายทอด และ ปีการศึกษา
พัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคณาจารย์ มีภาระงานมาก ทั้งด้าน 2557
การเรี ย นการสอน งานวิ จั ย และงานบริ ห ารท าให้ ไม่
สามารถให้ บ ริ ก ารผู้ ข อรั บ บริ ก ารได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
ครอบคลุมทุกด้าน
แนวทางแก้ไข

มหาวิท ยาลัย ควรมีการสร้างแรงจู งใจเพื่ อให้ เกิด
การตระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ น / ความส าคั ญ ของการ
ให้ บ ริ ก าร ด้ า นการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่สังคม เช่น ให้น้าหนักภาระงาน
ด้ านนี้ ให้ ม ากขึ้น และ มี รางวัล พนั กงานดี เด่ น ด้ านปรั บ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
จุดอ่อน จากผล IQA

1. ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรไม่ชัดเจน ขาดความ ปีการศึกษา
ต่อเนื่องของการพัฒนา
2. ความร่ว มมื อและเกื้อกูล จากหน่ ว ยงานภายในและ
คณาจารย์ยังอยู่ในระดับไม่มากนัก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

2557

มหาวิ ท ยาลั ย เห็ นชอบอนุ มั ติ
ระเบี ยบ มทส. ว่ าด้ วยเงินอุ ดหนุ นการ
บริ การวิ ชาการจากแหล่ งทุ น ภายนอก
พ.ศ. 2550 ในข้อ 10 (1) โดยมหาวิทยาลัย
ควรมอบสิ ท ธิ์ การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
ค่าบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

50

ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอพิจารณา
ทบทวนเข้าวาระการประชุ มคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี

จัดประชุม forum ร่วมกับสานัก √
วิชาต่างๆ เพื่อกาหนดแผนและวางกล
ยุทธ์ในการทางานร่วมกัน
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‘- ร่าง การดาเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข
จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

แผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปผลการ
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
แล้ว ดาเนินการ ยังไม่
เสร็จ (โปรดระบุ ดาเนินการ
ร้อยละ)

การดาเนินงาน

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

แนวทางแก้ไข

ควรมี การ alignment ระหว่ าง วิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ
โครงสร้างองค์กร และกิจกรรมให้ สอดคล้องกัน รวมทั้ ง
convey สื่อสาร ทาความเข้าใจกับประชาคมภายใน มทส.
เพื่อให้ได้รับความร่วมมือ และทาความเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบและ
ยืนยันการสนับสนุนจากองค์กรกากับดูแลของ มทส. อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
การดาเนินงาน

จั ด ประชุ ม forum ร่ว มกับ ส านั กวิ ช าต่ า งๆ เพื่ อ
กาหนดแผนและวางกลยุทธ์ในการทางานร่วมกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของเทคโนธานี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

จั ด ประชุ ม เพื่ อ หาแนวทางการ
จัด ท าแผนแม่ บ ทระยะ 5 ปี ที่ ห ก โดย
ทุ ก ส านั ก วิ ช าได้ ม าร่ ว มพิ จ ารณาหา
แนวทางบูรณาการทางวิชาการพัฒ นา
พื้ น ที่ ร่ว มกั น ภายใต้ โครงการอนุ รัก ษ์
พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น เนื่ อ ง ม า จ า ก
พ ร ะ ร า ช ด า ริ ส ม เด็ จ พ ร ะ เท พ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน
3 ครั้ง ดังนี้
1. วันจันทร์ที่ 12 ม.ค. 2558
2. วันจันทร์ที่ 26 ม.ค. 2558
3. วันศุกร์ที่ 13 ก.พ. 2558
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‘- ร่าง การดาเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข
จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

แผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผล IQA
1. ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจ ปีการศึกษา
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ข้อ 2
เพื่อการดาเนินการเชิงรุกให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ตาม
2557 กิจกรรมอบรม/ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กาหนดเวลาที่คาดหวังไว้
การดาเนินงาน

มี ก ารบรรจุ แ ผนพั ฒ นาไว้ ในแผนงบประมาณ
ประจ าปี พ .ศ. 2558 เพื่ อเพิ่ ม พู น ทั กษะความรู้ พนั กงาน
ได้ แก่ การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ แผนกลยุ ทธ์ ท างการเงิ น
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศปรับประยุกต์ใช้ กระบวนการ
ทางานหรืออื่นๆ ตามความจาเป็น

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

สรุปผลการ
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
แล้ว ดาเนินการ ยังไม่
เสร็จ (โปรดระบุ ดาเนินการ
ร้อยละ)

√

การดาเนินงาน

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

1. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่
- Training ส่วนพัสดุ มทส.
- จริยธรรม คุณธรรม มีผลต่อวิชาชีพ
2. การวางแผนระดมสมอง “การบริการ
เชิงรุก ในปีงบประมาณ 2558” ได้แก่ - จิตสานึกการให้บริการที่ดี
(Service mind)
- คิดใหญ่ ทาใหม่ 2558
- การสร้างสุขในงานประจา
(Routine to Happiness)
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‘- ร่าง ตารางที่ 3 : การดาเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

การดาเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข
แผน
หรือ
เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม
1. มหาวิทยาลัย ไม่ ได้ นาระบบการ
จั ด ก าร ค ว าม รู้ ด้ าน บ ริ ก า ร
วิ ช าการมาบู ร ณาการระหว่ าง
หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการต่างๆ
แนวทางแก้ไข
ปีงบประมาณ 1. จัดทาระบบ MIS
ควรมี ก ารน าระบบการจั ด การ
2559
ฐานข้อมูลด้านการบริการ
ความรู้ด้านการให้บริการวิชาการ
วิชาการของเทคโนธานี
มาใช้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมระหว่ า ง
หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการต่างๆ
เพื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย จะได้ น าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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สรุปผลการดาเนินงาน
อยู่
ระหว่าง
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ยังไม่
ดาเนินการ
(โปรดระบุ
ร้อยละ)
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การดาเนินงาน

เทคโนธานี อยู่ ร ะหว่ า งประสานงานและ
ออกแบบ Website เพื่อรวบรวมกิจกรรมด้าน
การบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดในส่วนที่
หน่วยงานอื่นสามารถสืบ ค้นแล้ วนาไปศึกษา
ความรู้จ ากกิจ กรรมนั้ น ๆ ได้ด้ วยตั วเอง เช่ น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภาพกิจกรรม ตลอดจน
ข้ อ มู ล ความรู้ ที่ จั ด กิ จ กรรมนั้ น ๆ เพื่ อ ศึ ก ษา
ความรู้หรือนาไปต่อยอดความรู้ได้
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ข้ อ มู ล ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ
เทคโนธานี
1. จั ด อบรม “การจั ด ท าระบบ บ ริ ห าร
คุ ณ ภาพและการตี ค วาม ISO 9001 :
2008” นอกจากมีรายละเอียดประกอบ

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ท าระบบ MIS เพื่ อ
เชื่ อ มโยง Website บริ ก ารวิ ช าการแต่ ล ะ
หน่ ว ยงานไว้ ภ ายใต้ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
ปรั บ ป รุ ง รู ป แบ บ เพื่ อ เชื่ อ มโยงพั ฒ นา
ประสิทธิภ าพหรือนวัตกรรมในการบริการ
วิชาการต่อไป
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‘- ร่าง จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

การดาเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข
แผน
หรือ
เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

สรุปผลการดาเนินงาน
อยู่
ระหว่าง
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ยังไม่
ดาเนินการ
(โปรดระบุ
ร้อยละ)

การดาเนินงาน

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

ในการจัดกิจกรรมแล้ว ยังมีข้อมูลความรู้
เกี่ ยวกับ ISO ให้ นัก ศึก ษาที่ เข้ามาสมัค ร
เรียนได้ศึกษาหาความรู้ก่อนหรือหลังการ
ฝึกอบรม
2. การจัดอบรม “ความรู้เรื่องดิ น ปุ๋ย และ
การใช้ ปุ๋ ย ชนิ ด ต่ า งๆ” อาจมี ไ ฟล์ ชี ท
เอกสารหรือหนังสือ ที่ใช้ในการอบรมไว้
ในฐานข้อมูลในการศึกษาความรู้ด้วย
เพื่อให้ นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์เชื่อมโยง
กับภารกิจการเรียนการสอน ภารกิจการวิจัย
และพั ฒ นา และประชาชนทั่ ว ไปที่ ส นใจได้
ศึกษาต่อยอดความรู้ได้ต่อไป
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและ
ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้

‘- ร่าง -

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก่าหนดตัวบ่งชี้ขั้นต่าให้ เทคโนธานี จ่านวน 14 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัว
บ่ งชี้ ข อง สกอ. 9 ตั วบ่ งชี้ สมศ. 1 ตั ว บ่ งชี้ และ มทส. 5 ตั ว บ่ งชี้ นอกจากนี้ ยั งมี ตั วบ่ งชี้ ข องเทคโนธานี
3 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 (3 ตัวบ่งชี้)
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม กระบวนการ ปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้
ของ
หน่วยงาน

สกอ.
สกอ.


5.2

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
กระบวนการ ปีการศึกษา
ประโยชน์ต่อสังคม
สมศ.ที 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผลผลิต
ปีการศึกษา
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งชี้)
7.1 ภาวะผู้น่าของคณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน กระบวนการ ปีการศึกษา
และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน
7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการ ปีการศึกษา
7.3 ระบบสารสนเทศเพือการบริหารและการ
กระบวนการ ปีการศึกษา
ตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสียง
กระบวนการ ปีการศึกษา
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้)
8.1 การเงินและงบประมาณ
กระบวนการ ปีงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้)
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการ ปีการศึกษา
ภายใน
9.2 ระดับความส่าเร็จในการด่าเนินการระบบ
กระบวนการ ปีงบประมาณ
บริหารจัดการคุณภาพ
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สกอ.
สมศ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
ทธ.
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‘- ร่าง องค์ประกอบตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

ชื่อตัวบ่งชี้

ชนิดของ
ตัวบ่งชี้

การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล

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 (3 ตัวบ่งชี้)
12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
ผลผลิต ปีงบประมาณ
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน
ผลผลิต
12.2 การด่าเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา
ผลผลิต
12.3 การด่าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้
ของ
หน่วยงาน

มทส.


มทส.


มทส.


มทส.


มทส.

ทธ.
ทธ.

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 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
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
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 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 ริ ห 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
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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 2557 ในสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะงานตามภารกิ จ และจั ด สรร
งบประมาณในแต่ละส่านักงาน และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี
โดยมีการประชุมหารือเพือท่าความเข้าใจกับผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในการจัดท่างบประมาณอย่างต่อเนือง
เป็นระยะๆ
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดั บหน่วยงานไปสู่ ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน : เทคโนธานีมีการ
ถ่ายทอดท่าความเข้าใจให้ บุ คลากรภายในหน่ วยงานได้รับทราบวิสั ยทั ศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ผลผลิ ต
ตั วชี้ วั ด และก่ าหนดผู้ รั บ ผิ ดชอบ เพื อให้ ด่ าเนิ นงานตามเป้ าหมายของแผนกลยุ ทธ์ ครบทุ กภารกิ จ
ในแต่ ล ะส่ านั ก งาน และหน่ ว ยงานต่ างๆ ผ่ านกระบวนการประชุ ม สั ม มนาแลกเปลี ยนความรู้
ระหว่ างผู้ บริ หารและบุ คลากรภายในหน่ วยงาน โดยในปี พ.ศ. 2557 เทคโนธานี ได้ จั ด กิ จ กรรม
การวิพากษ์แผนบริการเทคโนธานี “เพือเพิมขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศอาเซียน”
เพื อจั ด ท่ าแผนบริ ก าร เทคโนธานี ระยะ 5 ปี (ปี งบประมาณ 2558-2562) ได้ เชิ ญรองอธิการบดี
ฝ่ ายวางแผนมาบรรยายถ่ ายทอดความรู้ ค วามเข้ าใจให้ พ นั กงานเทคโนธานี รั บ ทราบเพื อเตรี ย ม
แผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ เทคโนธานียังได้จัดท่าแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัยได้ตามล่าดับ (เอกสารอ้างอิง : งานประจาตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุ ทธ์ เป็ น แผนปฏิ บั ติก ารประจ าปีค รบทุก ภารกิจ ของหน่ วยงาน :
โดยการน่าแผนกลยุทธ์ 3 พันธกิจทีได้น่ามาปรับประยุกต์ให้เป็นแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ
2556 เป็ น 2 แผนงานหลั ก คื อ 1. แผนงานปรั บ แปลง ถ่ า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี และ
2. แผนงานบริการวิช าการ โดยก่าหนดกรอบแผนปฏิบัติการผ่านกระบวนการจัดท่างบประมาณ
รายจ่ายเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2558 ซึงได้รับการปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี 2558
จ่ า นวน 2 ครั้ ง ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที 1 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี
เมื อคราวประชุมครั้ งที 1/2558 วันที 4 กุมภาพั นธ์ 2558 และปรับปรุงครั้งที 2 ได้รับความเห็ นชอบ
จากคณะกรรมการบริ หารเทคโนธานี เมื อคราวประชุ มครั้ งที 4/2558 วั นที 22 พฤษภาคม 2558
(เอกสารอ้างอิง : งบประมาณเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตั วบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี : ได้รับการก่าหนด
ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ่าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
หรือตัวชี้วัดผลงาน 2 งาน คือ งานบริการวิชาการ และงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
5 โครงการ ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการบริการวิชาการเชิงรุก
โครงการพัฒ นาศักยภาพบุ คลากรด้านการท่องเทียว โครงการสืบสานคุณค่าศิล ปะและวัฒ นธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการเสริมสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน โดยได้มีการสรุปผล
งานตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารอ้างอิง : งบประมาณเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
5. มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ค รบทุ ก ภารกิ จ : เทคโนธานี ด่ าเนิ น ภารกิ จตาม
แผนปฏิบัติการจากเงินอุดหนุ นทีได้รับตามปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย งานประจ่า 2 งาน
และโครงการ 2 โครงการ โดยมี ก ารด่ าเนิ น งานตามภาระหลั กครบทุ ก ตั ว ชี้ วัด (เอกสารอ้ างอิ ง :
การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 5/2557 วาระที่ 1.2 และรายงานประจาปี 2557)
6. มีการติดตามผลการดาเนิ น 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 ารเทคโนธานี ทุกไตรมาส โดยในปีการศึกษา 2557 ได้มีการจัดประชุมมาแล้ ว
5 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที 1 วัน อังคารที 15 กรกฎาคม 2557 ครั้งที 2 วัน จันทร์ที 18 สิ งหาคม 2557
ครั้ งที 3 วัน จั น ทร์ ที 10 พฤศจิ กายน 2557 ครั้งที 4 วันพุธ ที 4 กุมภาพัน ธ์ 2558 และครั้งที 5
วันพุธที 29 เมษายน 2558 (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ครั้งที 3/2557, 4/2557, 5/2557, 1/2558 และ 2/2558)
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน และคณะกรรมการ
ติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา : มีการสรุปและประเมินผลการด่าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานของแผนกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลเพือหาสาเหตุ ปัจจัยอืนๆ ที
มีผลกระทบท่าให้ผลด่าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีพิจารณา
เป็นประจ่าทุกไตรมาส (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่
5/2557 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557)
8. มีการนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน และ
คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี : เทคโนธานีได้มีการน่าข้อสังเกต/ข้อเสนอแสนะ/มติ จากคณะกรรมการบริ หารเทคโนธานี
ไปด่ าเนิ น การให้ เป็ น รู ป ธรรม เพื อให้ ส อดคล้ อ งตามแผนกลยุ ท ธ์ และปรับ ปรุ งแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิบัติการประจ่าปี 2558 อาทิเช่น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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1) จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที 1/2558 เมือวันที 4 กุมภาพันธ์ 2558
ในวาระที 4.6 “ขอความเห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี เพิ มเติ ม ”
คณะกรรมการฯ “มีมติให้ความเห็ นชอบ ให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการบริหาร
เทคโนธานีเพิ่มอีก 1 ท่าน” บัดนี้ เทคโนธานีด่าเนินการเสนอเรืองให้งานนิติการ ส่วนสารบรรณ
และนิติการด่าเนินการตามขั้นตอน โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีค่าสังแต่งตั้งเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
2) จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที 1/2558 เมือวันที 4 กุมภาพันธ์ 2558
ในวาระที 4.3 “ขอความการแก้ ไ ขประกาศ มทส. เรื อง “ก่ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รา
ค่าตอบแทนผู้เชียวชาญทีมาจากต่างประเทศ วิทยากร และเจ้าหน้าที (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558”
คณะกรรมการฯ “มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้นาข้อสังเกตและของเสนอแนะไปดาเนินการ และ
บรรจุ เป็ น วาระสื บ เนื่ อ งในการประชุ ม ครั้ งต่ อ ไป” ดั งนั้ น เทคโนธานี จึ ง ได้ ด่ าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะ และน่าบรรจุเป็นวาระสืบเนืองที 3.3 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที 2/2558
เมือวันที 29 เมษายน 2558
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ด่าเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

8 ข้อ



เอกสารอ้างอิง : ปรากฎที่เทคโนธานี
- แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559)
- งบประมาณรายจ่ายเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงครั้งที 1)
- งานประจ่าตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- รายงานประจ่าปี 2557 (หน้า 3-4)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที 3/2557 (15 ก.ค.2557)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที 4/2557 (18 ส.ค. 2557)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที 5/2557 (10 พ.ย. 2557)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที 1/2558 (4 ก.พ. 2558)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที 2/2558 (29 เม.ย. 2558)
- การปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558
- ค่าสังมหาวิทยาลัย เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีเพิมเติม
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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องค์ประกอบที่ 5 :

การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบงชี้ที่ 5.1

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
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 ได้ก่าหนดให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการท่า
หน้ าที ประสานงานการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั งคม ภายใต้ ก ารบริห ารงานตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้ก่าหนดจัดท่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) และจั ด ท่ าแผนปฏิ บั ติ การระยะ 5 ปี รวมทั้ งแผนปฏิ บั ติ การประจ่ าปี
โดยการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก (เอกสารประกอบที่
5.1.1)
2. มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมกั บ การสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน :
มีก ารด่ าเนิ น งานให้ บ ริ ก ารวิช าการแก่ สั งคมโดยใช้ องค์ ค วามรู้แ ละประสบการณ์ จ ากการจั ด
การเรี ย นการสอนของคณาจารย์ ในมหาวิ ท ยาลั ย ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ให้ แ ก่ สั งคม อาทิ เช่ น
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการน่ามาบูรณาการโดยจัดโครงการค่ายวิชาการให้แก่เด็กและ
เยาวชน องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการน่ามาบูรณาการโดยจั ดโครงการบริการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
วิชาการแก่สังคม เช่น การสอนเรือง การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ เพือช่วยควบคุมแก้ไขปัญหา
เพลี้ยแป้ งมันส่ าปะหลั ง, และองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์น่ามาบูรณาการโดยการพัฒ นา
ระบบคลังสินค้า และเพือการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย, การน่าเทคโนโลยี ต่างๆ
ของ มทส. ลงพื้นทีต่าบลกุดจิกร่วมกันนักศึกษาและคณาจารย์ในรายวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ เป็นต้น (เอกสารประกอบที่ 5.1.2)
3. มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมกั บ การสนั บ สนุ น การวิ จั ย : โดยมี ก าร
ด่าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยน่าผลงานวิจัยของคณาจารย์มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่
สังคม อาทิเช่น
1) ผลงานวิจั ยเรือง ไก่เนื้ อโคราช ซึงเป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.วิทธวัช โมฬี และคณาจารย์ จาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ โดยมีการสร้างเครือข่ายและการจัดอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่เนื้อ
โคราชให้ กับกลุ่ มเกษตรกรใน จ.นครราชสี มาและจังหวัดใกล้ เคียง และขยายผลในการพั ฒนา
เครือข่ายของผู้เลี้ยง ผู้แปรรูป ผู้จ่าหน่าย และจัดท่าแผนธุรกิจแบบครบวงจรเพือออกสู่เชิงพาณิชย์
2) ผลงานวิจั ยเรื อง โคพั นธุ์โคราชวากิว ซึ งเป็ นผลงานของ รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่ าย และคณะ
โดยมีการจัดประชุมหารือแนวทางการรวมกลุ่มทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ขาย ตลอดจนการจัดอบรม
ให้ แก่ เกษตรกรผู้ เลี้ ย งโคเนื้ อและโคเนื้ อพั น ธุ์ โคราชวากิ ว เพื อขยายผลในส่ ว นของผู้ เลี้ ย ง
โดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ปศุสัตว์จังหวัด, ธกส. และอืนๆ และขยายผลในการ
พัฒนาเครือข่ายของผู้เลี้ยง ผู้แปรรูป ผู้จ่าหน่าย และจัดท่าแผนธุรกิจแบบครบวงจร เพือออกสู่
เชิงพาณิชย์
3) ผลงานวิจัยเรือง ปลานิลแปลงเพศ ซึงเป็นผลงานของ ผศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนาสาร และคณะ
โดยมีการจัดประชุมหารือแนวทางการรวมกลุ่มทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยง ตลอดจนการจัดอบรมให้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแถวอ่าเภอบ้านเหลือม อ่าเภอพิมาย และขยายผลในการพัฒนาเครือข่าย
ของผู้เลี้ยง ผู้แปรรูป ผู้จ่าหน่าย และจัดท่าแผนธุรกิจแบบครบวงจร
4) ผลงานวิจั ยเรื อง การผลิ ต ก๊ าซชี ว ภาพส่ าหรับ ครัว เรื อน (โมเดล มทส.) ซึ งเป็ นผลงานของ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ด ชล วุ้ น ประเสริฐ โดยมี การวิจั ยและพั ฒ นาต่ อยอดในส่ วนของ
การน่าไปใช้ประโยชน์ นอกเหนือจากการใช้ก่าจัดกลินมูลสัตว์หรือของเหลือใช้ ท่าให้การเกิด
พลังงานสะอาด และยังสามารถใช้เพือการเกษตรได้อีก ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น่าผลพลอยได้จากบ่อแก๊ส
มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยังยืน
(เอกสารประกอบที่ 5.1.3 (1), (2), (3) และ (4))
4. มีก ารประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของการบู รณาการงานบริ การทางวิช าการแก่ สังคมกับ การ
สนั บ สนุ น การเรี ยนการสอนและการวิ จั ย : โดยมี การประเมิ น ผลส่ าเร็จ ของการบู รณาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการจัดท่าสรุปการประเมินผล
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
การอบรมหลั งจากการจัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการแต่ล ะครั้ง (เอกสารอ้างอิง : รายงาน
ประจาปีเทคโนธานี 2557 หน้า 114-136 : รายละเอียดการอบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ)
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ การ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย : โดยมีการน่าผลการประเมินความส่าเร็จของการบูรณา
การงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการน่าข้อมูลไปวิเคราะห์
และปรับปรุงการด่าเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 (เอกสารประกอบที่
5.1.5)
การประเมินตนเอง
:
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ด่าเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน : ปรากฎในภาคผนวก ข
- เอกสารประกอบที 5.1.1
ผังการด่าเนินงานด้านการบริการวิชาการ
- เอกสารประกอบที 5.1.2
(ตัวอย่าง) การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
สนับสนุนการวิจัย
- เอกสารประกอบที 5.1.3
(ตัวอย่าง) โครงการทีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการสนับสนุนการวิจัย ชุดที (1) (2) (3) และ (4)
- เอกสารประกอบที 5.1.5
(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มด่าเนินงานในรูปแบบของโครงการคลินิกเทคโนโลยี
และการสรุปผลการประเมินการด่าเนินงาน ชุดที (1) และ (2)
เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
- พระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
- รายงานประจ่าปี 2557 (หน้า 114-136)
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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ตัวบงชี้ที่ 5.2

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ

:
:
คะแนน 2
ด่าเนินการ
2 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

:

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถินในจั งหวัด
สมาชิ กสภาอุต สาหกรรมจั งหวัด สมาชิ กหอการค้ าจั งหวัด และกลุ่ ม เกษตรกร และมี การลงพื้ น ที
ในชุ ม ชนเพื อส่ า รวจ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ความต้ อ งการด้ า นบริ ก ารวิ ช าการของชุ ม ชน ได้ แ ก่
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ฯลฯ (เอกสารประกอบที่ 5.2.1)
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
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิน, อุตสาหกรรมภาคที 6,
หอการค้ า จั ง หวั ด นครราชสี ม า, ส่ า นั ก งานเขตพื้ น ที การศึ ก ษา และ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี เป็นต้น เพือเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม (เอกสารอ้างอิง :
รายงานประจาปีเทคโนธานี 2557 หน้า 110-119 : ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น)
3. มีก ารประเมิ น ประโยชน์ ห รื อ ผลกระทบของการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการต่ อ สังคม : โดยได้มี ก าร
ประเมิ น ประโยชน์ และรั บฟั งความคิ ดเห็ นผลกระทบของการให้ บริ การวิ ชาการ ซึ งโครงการที มี การ
ด่าเนิ นการดั งกล่ าว ได้แก่ โครงการด้านพลั งงาน เช่น การผลิ ตแก๊ส ชีว ภาพจากโมเดลประเทศจีน
จ่านวน 300 บ่อ ในพื้ นทีจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ด่าเนินการติดตามและประเมินผลกระทบจาก
ผู้รับบริการ เช่น
การใช้งาน การเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน การเก็บตัวอย่างเพือวิเคราะห์
และการซ่อมแซมในส่วนทีช่ารุด, โครงการ 32 อ่าเภอ 32 ดอกเตอร์ ได้มีการลงพื้นทีชุมชนติดตามผล
โครงการต่างๆ, โครงการคลินิกเทคโนโลยี, โครงการค่ายวิชาการ, โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อโคราช,
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงวัวเนื้อพันธุ์โคราชวากิว เป็นต้น (เอกสารประกอบที่ 5.2.3 (1) และ (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 เพือแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และเพือให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนมากยิงขึ้น เช่น การบริหารจัดค่ายวิชาการ ตามระบบมาตรฐาน ISO (เอกสารประกอบที่ 5.2.4)
5. มี การพั ฒ นาความรู้ ที่ ได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการและถ่า ยทอดความรู้ สู่บุ ค ลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน : โดยมีการจัดงานแสดงผลงานด้านบริการวิชาการในงานเกษตร
สุร นารีป ระจ่ าปี 2557, และจั ดงานแสดงผลงานต่างๆ ในพื้ นที , การจัดเวทีแลกเปลี ยนเรียนรู้การ
จัดการความรู้ การเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ แก่สาธารณชน รวมทั้ง การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน และเอกสารประชาสัมพันธ์
การประเมินตนเอง
:
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ด่าเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
- เอกสารประกอบที 5.2.1
(ตัวอย่าง) แบบส่ารวจความต้องการชุมชน
- เอกสารประกอบที 5.2.3
(ตัวอย่าง) โครงการทีมีผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม ทีประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ชุดที (1) และ (2)
- เอกสารประกอบที 5.2.4
(ตัวอย่าง) กระบวนการด่าเนินงานโครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
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เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
- รายงานประจ่าปี 2557 (หน้า 110-119)
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9

:

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
ผลผลิต

ชนิดของตัวบงชี้
:
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

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
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร : เทคโนธานี
โดยส่ านั กงานอุทยานวิท ยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้มีการด่าเนิ นงานตามวงจรคุณ ภาพ (PDCA)
เพือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์หรือพนักงานสนับสนุน
วิ ช าการ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความตระหนั ก และกระตุ้ น การมี ส่ ว นร่ ว มในการท่ า กิ จ กรรมเพื อสั ง คม
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์รวมถึงสร้างความเข้าใจในกิจการนี้ให้แก่บุคคลทีสนใจภายใน
มหาวิทยาลัยร่วมสร้างกิจการเพือสังคมขึ้น เพือการร่วมเป็นกลไกส่าคัญในการขับเคลือนการด่าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์อย่างยังยืน ซึงมีการท่าแผนปฏิบัติการ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้
Plan: P / การจัดท่าแผนการด่าเนินงาน
1) มีการประชุม หารือ ระหว่างผู้บริหาร คณะท่างาน รวมถึงผู้ทีเกียวข้องในการเสนอความคิดเห็น
และจัดท่าแผนงานร่วมกัน
2) มีการเขียนข้อเสนอโครงการ เพือก่าหนดวัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลาการด่าเนินงาน
แผนการด่าเนินโครงการ วิธีด่าเนินงาน และกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
Do: D / การด่าเนินงาน
เทคโนธานี โดยส่ านั กงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้มีการด่าเนิ นงาน ด่าเนิ น
โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการส่วนร่วมกิจการเพื อสังคม ซึงได้รับอนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์
ล่าดับที วัน/เดือน/ปี
ชือกิจกรรม
1. 24 ก.ค. 57 การสร้างและเริมเผยแพร่สือสังคมออนไลน์
www.facebook.com/SUTSocialEnterprise
2. 24 ก.ค. 57 เผยแพร่คลิปวีดิทัศนสั้น SUTSE ตอนที 1: ความหวังของประเทศไทย
3. 12 ก.ย. 57 เผยแพร่คลิปวีดิทัศนสั้น SUTSE ตอนที 2: เปลียน
4. 19 ก.ย. 57 เผยแพร่คลิปวีดิทัศนสั้น SUTSE ตอนที 3: Doดี
5. 19 ก.ย. 57 การบรรยายพิเศษ เรือง “ธุรกิจแนวใหม่ ชูใจกะกัลยาณมิตร กลุ่มนักคิด
สร้างสรรค์สังคม”
6. 24 ก.ย. 57 กิจกรรม งาน Doดี SE Day
7. 30 ก.ย. 57 การบรรยายพิเศษ “การเขียนแผนธุรกิจและแนวทางการ
บริหารจัดการ Co-Working Space”
2) การจัดการประกวดและแข่งขัน
ล่าดับที
วัน/เดือน/ปี
ชือกิจกรรม
1. 29 ส.ค. - 15 ก.ย. 57 การประกวดภาพถ่ายเพือกระตุ้นความตระหนักในปัญหาสังคม
2.
5 - 22 ก.ย. 57 การประกวดคลิปวิดที ัศน์สั้น (VDO clip)
หัวข้อ “วันนี้คุณ Doดี แล้วหรือยัง”
3.
24 ก.ย. 57
การประกวดคลิปวีดีโอ ภาพถ่าย และหนุ่มสาวดูดี
3) การพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ขับเคลือนกิจการเพือสังคม
ล่าดับที วัน/เดือน/ปี
7 ก.ค. 57
1.
23 ก.ค. 57
2.
3.

24 ก.ค. 57

4.

24 ก.ค. 57

ชือกิจกรรม
การศึกษาดูงานในพื้นทีบ้านใหม่สันติ อ่าเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา
การร่ ว มฟั งการบ รรย าย SE Talk#8: The Impact Hub Singapore
Experiences - Challenges & The Lesson learned in creating a
community for change maker
การประชุ ม การจั ด ท่ าร่ างแผนการด่ าเนิ น งานและแผนที น่ าทางกิ จการ
เพือสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ครั้งที 2)
การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการทีเป็นผู้ให้บริการ Co-working space
ณ ฮับบ้าไทยแลนด์ (Hubba Thailand), ป๊ะห์ (PAH) และ มาดี (Ma:d)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ล่าดับที วัน/เดือน/ปี
ชือกิจกรรม
5. 28- 29 ส.ค. 57 การประชุม “University Engagement and Social Enterprise: Experiences
from the UK and Thailand”
1 ก.ย. 57 การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการทีเป็นผู้ให้บริการ Co-working space
6.
ณ ฮับบ้าไทยแลนด์ (Hubba Thailand) , ป๊ะห์ (PHA) และ มาดี (Ma:d)
7. 13 - 4 ก.ย. 57 การศึ กษาดู งานกิ จการเพื อสั งคม “In The Heart of Social Enterprises:
Central”
18 ก.ย. 57 การประชุ ม การจั ด ท่ าร่ างแผนการด่ าเนิ น งานและแผนที น่ าทางกิ จการ
8.
เพือสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ครั้งที 3)
Check: C / การตรวจสอบประเมินผลการด่าเนินงาน
1) มีการตรวจสอบและการประเมินผลกิจกรรม ได้แก่ การประเมินผลการฝึกอบรมจากผู้เข้าอบรม
โดยผลทีได้เป็นระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรม
2) มี ก ารสรุ ป ผลการประเมิ น พร้ อ มรายงานปั ญ หาอุ ป สรรคจากการท่ า โครงการ เสนอต่ อ
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ผู้อ่านวยการเทคโนธานี รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และองค์กร
ชุมชน และอธิการบดี ตามล่าดับ
Action: A / การปรับปรุงแก้ไขการด่าเนินงาน
เทคโนธานี โดยส่ านั กงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีการประชุม เพื อเสนอแนว
ทางการด่าเนิ นงาน รายงาน และสรุปผลการด่าเนิ นงาน เพือปรับกลยุทธและการด่าเนินงานให้ มี
ประสิทธิภาพ และให้ผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงเป็นการทบทวนแผนการ
ด่าเนินงานทีเหมาะสมในแต่ละช่วงกิจกรรม
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 : ในปีงบประมาณ 2557 ได้มีการด่าเนินโครงการกิจกรรม
เสริ มสร้ างความตระหนั กและกระตุ้ นการมี ส่ วนร่วมกิ จการเพื อสั งคม โดยประสานความร่วมมื อกั บ
ส่านักงานสร้างเสริมกิจการเพือสังคมแห่งชาติ (สกส.) เพือวางแผนในการด่าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
3. ชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รมี ผู้ น าหรื อ สมาชิ ก ที่ มี ก ารเรี ย นรู้ แ ละด าเนิ น กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง :
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เทคโนธานี โดยส่ านั กงานอุท ยานวิท ยาศาสตร์แ ละนวัตกรรมได้ มี
การวางแผน เพือจัดเตรียมการด่าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามนโนบายด้านพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน และสนับสนุนการน่าความรู้ของมหาวิทยาลัยลงไปถ่ ายทอดให้กับชุมชน
และสังคมรวมถึงมุ่งสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือการพัฒนาทียังยืน
ของสังคม ซึงหนึงในภารกิจคือ ความร่วมมือกับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก โดยได้มีการศึกษา
ดูงานและลงพื้นที เพือเก็บข้อมูลส่าหรับการวางแผนการด่าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
โดยการด่าเนินงานตามบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และ
นวั ต กรรม จึ งได้ มี ก ารลงพื้ น ที พบผู้ น่ าชุ ม ชน เพื อเก็ บ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการของชุ ม ชน เพื อน่ า
องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปปรับแปลง และถ่ายทอดให้กับชุมชน ส่งเสริมการพึงพาตัวเองได้ ได้แก่
1) การเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านในพื้ น ที บ้ า นใหม่ สั น ติ อ่ า เภอสู ง เนิ น จั ง หวั ด นครราชสี ม า
ในวั น ที 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 – 16.00 น. โดยพบผู้ น่ า ชุ ม ชน เพื อเรี ย นรู้ แ ละ
เก็บข้อมูลเบื้องต้นเกียวกับความต้องการ ของชุมชน รวมถึงประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนา
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‘- ร่าง -

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ให้ เป็ น ชุ มชนต้น แบบทีมี การด่าเนิ นกิ จกรรมพั น ธกิจสั ม พัน ธ์ร่ว มกั บมหาวิท ยาลั ย ในอนาคต
โดยพบประเด็นปัญหาในการพัฒนาทีมหาวิทยาลัยสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนได้ คือ ชุมชน
ขาดความรู้ทางวิชาการทีสามารถบูรณาการเข้ากับวิถีการด่าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
เช่น การบริหารจัดการน้่า การใช้เทคโนโลยีการท่ากสิกรรม และปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร การบริ ห ารจั ด การจั ด การของเหลื อ ทิ้ ง และขยะ รวมถึ ง ขาดความพร้ อ ม
ในการพัฒ นาและสานต่อการท่าศูนย์ การเรียนรู้ชุมชนทีได้มีการจัดท่าไว้แล้วในปี พ.ศ. 2555
ซึงผู้น่าชุมชนมีความยินดีหากมหาวิทยาลัยจะเข้าไปร่วมพัฒนาชุมชนในอนาคต
2) การศึ กษาดูงานในกิจ การ และหน่ ว ยงานทีมีการด่าเนิน งานในรูป แบบของกิจการเพื อสั งคม
ในพื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที 26 – 27 สิงหาคม 2557 จากการศึกษา
ดู ง านในสถานประกอบการที มี รู ป แบบกิ จ การเพื อสั ง คม พบว่ า การบริ ห ารจั ด การ และ
การเปลี ยนแนวความคิด ของชุมชนมี ความส่ าคัญ ไม่ยิงหย่ อนไปกว่ากัน อย่ างไรก็ตามสถาน
ประกอบการทุกแห่งเป็นตัวอย่างทีแสดงให้เห็ นถึงความเป็นไปได้ ประโยชน์ และความยังยืน
ของการประกอบธุรกิ จแบบกิจ การเพื อสั งคม ทีสามารถน่ าไปประยุกต์ใช้กับ การด่าเนิ นงาน
ด้านพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนของมหาวิทยาลัยในอนาคต
4. ชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รสร้ า งกลไกที่ มี การพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อเนื่ อ งและยั่ ง ยื น โดยคงอั ตลั กษณ์
และวัฒ นธรรมของชุ มชนหรื อองค์ กร : จากการด่ าเนิ นงานเพื อสนั บ สนุ นนโยบายด้านพั นธกิ จ
สั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก รชุ ม ชนของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนธานี โดยส่ านั ก งานอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
นวัตกรรมได้มีการลงพื้นที เก็บข้อมูล และพบผู้น่าชุมชนในพื้นที ท่าให้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุ ม ชนและองค์ ก ร ในรู ป แบบของการด่ า เนิ น นโยบายพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก รชุ ม ชน
เพือน่าข้อมูลและกรณีศึกษาทีได้มาวิเคราะห์ และวางแผนในการด่าเนินการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ผ่านกลไกของเทคโนธานี และเป็นไปตามนโนบายของมหาวิทยาลัยต่อไป
อนึง เทคโนธานี โดยส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมได้เล็งเห็นถึงการส่งเสริม
ให้ บุ คลากรของมหาวิทยาลั ยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ห รือพนักงานสนับสนุ นวิช าการ
นักศึกษาเกิดความตระหนัก และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการท่ากิจกรรมเพือสังคม จึงได้มีการมุ่งเน้น
ในการส่งเสริ มและประชาสั มพัน ธ์รวมถึงสร้างความเข้าใจในกิจการนี้ ให้ แก่บุคคลทีสนใจภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มสร้ า งกิ จ การเพื อสั ง คมขึ้ น เพื อการร่ ว มเป็ น กลไกส่ า คั ญ ในการขั บ เคลื อน
การด่าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์อย่ างยังยืน อีกทั้งเพือเป็นจุดเริมต้นในการผลักดันให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาโอกาสทางสังคมอีกด้วย
5. มีผลกระทบที่เกิด ประโยชน์สร้างคุณ ค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง : ตามที
มหาวิทยาลัยได้ด่าเนินการขับเคลือน การด่าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน มีหลายกิจกรรม
ทีสามารถใช้ในการพัฒนาชุมชน/องค์กร เพือตอบสนองต่อตามความต้องการของชุมชนหรือองค์กร
ต่ า งๆ นั้ น นอกจากนี้ ยั งท่ าให้ เกิ ด เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนและองค์ ก รต่ า งๆ ทั้ งภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนมากขึ้น ดังนั้น ผลกระทบทีเกิดประโยชน์สร้างคุณ ค่าต่อสังคม
ในเบื้ องต้น คือ การช่วยชุมชนสามารถรับรู้ข้อมูลทีถูกต้อง ลดค่าใช้จ่ายการผลิต การเพิมผลผลิต
ลดระยะเวลา หรื อ เกิ ดการสร้ างอาชี พ ใหม่ ซึ งสามารถน่ าเอาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม าใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
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การประเมินตนเอง
:
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ด่าเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบ สมศ. ที 9.1
กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการมีส่วนร่วมกิจกรรม
เพือสังคม
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
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‘- ร่าง -

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

:

ภาวะผู้น่าของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
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 เพื อให้สามารถท่างาน
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 ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ทีระบุไว้ ซึงสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์
ของ สมศ.
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รายละเอียดการดาเนินงาน

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่กาหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดล่วงหน้า :
1.1 การด่าเนินงานของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ด่าเนินการ โดยผ่านการประชุมเป็นหลักส่าคัญ
ในรอบปีการศึกษา2557 (กรกฎาคม 2557 – เมษายน 2558) มีการประชุม 5 ครั้ง
ครั้งที 3/2557 เมือวันอังคารที 15 กรกฎาคม 2557
ครั้งที 4/2557 เมือวันจันทร์ที 18 สิงหาคม 2557
ครั้งที 5/2557 เมือวันจันทร์ที 10 พฤศจิกายน 2557
ครั้งที 1/2558 เมือวันพุธที 4 กุมภาพันธ์ 2558
ครั้งที 2/2558 เมือวันพุธที 29 เมษายน 2558
(เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี)
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีได้ปฏิบัติตามอ่านาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ทีพึงกระท่าของคณะกรรมการครบถ้วน และระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 (เอกสารอ้างอิง : พระราชบัญญัติการ
จั ดตั้งมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี พ.ศ. 2533, ข้อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี
ว่าด้วย คณะกรรมการประจาเทคโนธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี)
1.2 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ได้รับทราบค่าชี้แจงและท่าความเข้าใจเกียวกับข้อบั งคับต่างๆ
ของมหาวิทยาลั ยจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ท่ านอธิ การบดีเป็ นประธาน
คณะกรรมการ ได้ เป็ น ผู้ แนะน่ าเกี ยวกั บการปฏิ บั ติ ห น้ าที ให้ กั บคณะกรรมการและสอดคล้ อง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
1.3 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีผ่านการประเมินตนเองโดยอาศัยกลไกของสภามหาวิทยาลัย ซึงได้
มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานศึกษาระบบและกลไกการประเมิน
สภามหาวิ ทยาลั ย และได้ มีมติ อนุ มั ติใช้ ระบบประเมิ น 2 ระบบ คือ 1. การประเมิ นตนเองและ
2. การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก
(1) การประเมิ น ตนเอง โดยใช้ แบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการประจ่า ศู น ย์ /สถาบั น
ทีมหาวิทยาลัยจัดท่าขึ้นเพือใช้ร่วมกัน ซึงเทคโนธานีได้สรุปผลการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริหารเทคโนธานี ประจ่าปีการศึกษา 2557 (เอกสารประกอบที่ 7.1.1)
(2) การประเมินโดยหน่ วยงานภายนอก ใช้ช่องทางจากการประเมินโดยคณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ตามแนวทางการประเมิ นมหาวิทยาลั ย 2 ครั้งต่ อปี
(เอกสารอ้ างอิ ง : รายงานการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน มทส. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 )

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

36

‘- ร่าง -

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 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 2557 โดยหน่วยงานได้น่า
แผนไปสู่การปฏิบัติและมีผลการด่าเนินงาน เช่น
ก) ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก ร และปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การ : เพื อจั ด ภารกิ จ หรื อ ภาระงาน
ทีมีลักษณะเชือมโยงเกียวข้องกันให้เป็นหมวดหมู่ มีการท่างานแบบบูรณาการร่วมกัน ประสาน
ความร่วมมือระหว่างกัน ลดขั้นตอนการสังการ และมีการกระจายอ่านาจเพือความคล่องตัวในการ
บริหารงาน และเพือเป็นกลไกรองรับการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และรักษาการบริหารงาน
แบบรวมบริการประสานภารกิจ จึ งได้มีการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558
โดยมีการแบ่งส่วนงานเป็น 4 ส่านักงาน ได้แก่ ส่านักงานผู้อ่านวการเทคโนธานี ส่านักงานอุทยาน
การเรียนรู้สิรินธร ส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และส่านักงานบริการวิชาการและ
โครงการพิเศษ ได้จัดวางบุคลากรแต่ละต่าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าทีความรับผิดชอบและ
ตามความถนัดแต่ละบุ คคล มีการบริห ารงานทีมุ่งเน้น Put the right man on the right job
(เอกสารอ้ า งอิ ง : การปรั บ โครงสร้ า งบริ ห ารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ.2558 และโครงสร้ า ง
บริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ.2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 1))
ข) การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม : หน่วยงานได้จัดพื้นทีส่านักงานโดยรวมหน่วยงาน
ทีอยู่ในความรับผิดชอบแต่ละส่านักงานอยู่ด้วยกั นเพือให้ง่ายต่อการควบคุมดูแล เพือสนับสนุน
การใช้ ท รั พ ยากรที มี อ ยู่ อ ย่ า งจ่ า กั ด ให้ เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ภายใต้ น โยบาย ECO Technopolis
การประหยั ด พลั งงานไฟฟ้ า การน่ าสื ออิเลคทรอนิ ก ส์ ม าช่ว ยสื อสารเพื อลดจ่ านวนกระดาษ
ใช้ ในส่ านั ก งาน และรณรงค์ ให้ ใช้ ก ระดาษ 2 หน้ า นอกจากนี้ ยั งได้ ด่ าเนิ น การตามนโยบาย
การด่าเนิ นกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลั ย โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด่าเนินกิจกรรม
5ส ของหน่ว ยงาน และได้มีการจัดท่าคู่มือและมาตรฐาน 5ส เทคโนธานี เพือใช้เป็นแนวทาง
ในการด่าเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง : คู่มือ และมาตรฐาน 5ส เทคโนธานี)
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 ย กลไกมหาวิ ท ยาลั ย ที มี ก ารออกแบบและพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล (data warehouse)
ผ่านระบบ MIS มุ่งเน้น การบูรณาการข้อมูลในรูปแบบ 9 ระบบสารสนเทศ ซึงได้จัดหมวดหมู่
ภายในให้พร้อมส่าหรับครอบคลุมข้อมูลจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
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โดยปัจจุบั นได้ใช้ระบบสารสนเทศรวมกับหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลั ย ได้แก่ ระบบ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ระบบ SAR Online ระบบแจ้ งขอใช้ บ ริก ารส่ ว นอาคาร Online
ระบบขอใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Online ระบบจองห้องประชุม Online เป็นต้น และอยู่ระหว่าง
การรอปรั บ ปรุ งและทดลองใช้ ร ะบบเพื อใช้ รวมกั บ หน่ ว ยงานกลางของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่
ระบบสารสนเทศการคลัง ระบบสารสนเทศบุคลากร และสารสนเทศวิสาหกิจ
3. ผู้บ ริหารมีการกากับ ติด ตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน : ผู้บริหารหน่วยงาน
ได้มีการก่ากับติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานตามทีมอบหมายเป็นรายไตรมาสตามภารกิจหลัก
ทีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ติดตามการด่าเนินงานตามมติ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต
ของคณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกไตรมาสและมีการประเมินผล
งานโดยรวมเป็นประจ่าทุก 6 เดือน รวมทั้งสามารถสือสารแผนและผลการด่าเนินงานของหน่วยงาน
ไปยั งบุ คลากร ทุ กระดับผ่ านกลไกการประชุมหั วหน้าส่ านั กงาน การประชุมพนั กงานเทคโนธานี หรือ
เผยแพร่ผ่านสือต่างๆ เช่น mail เทคโนธานี เว็บไซค์เทคโนธานี newslletter และรายงานประจ่าปี
ของเทคโนธานี (เอกสารอ้างอิง : รายงานประจาปี 2557 หน้า 2-4 และ 30-33)
4. ผู้บ ริห ารสนั บสนุน ให้ บุ ค ลากรในหน่ วยงานมี ส่วนร่ วมในการบริ ห ารจัด การ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม : ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักถึง
ความส่ าคัญ ในเรืองต่างๆ เพือส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผลในการด่าเนินงานของหน่วยงาน
มากยิ งขึ้ น เช่ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การจั ด การความรู้ การบริ ห ารความเสี ยงและ
การควบคุมภายใน การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปี
การบริหารงบประมาณ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและรับผิดชอบต่อสังคม
นอกจากนี้ ผู้บริหารได้มอบอ่านาจการตัดสินใจแก่หัวหน้าส่านักงาน หัวหน้าหน่วยตามความเหมาะสม
เช่น การมอบอ่านาจการลางานของพนักงาน การพัฒนาบุคลากร ในกลุ่มงานตามความเหมาะสม เป็นต้น
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่ ว ยงานเต็ ม ตามศั ก ยภาพ : หน่ ว ยงานมุ่งเน้ น การพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในภารกิ จหลั ก
และภารกิจรองเพือสนับสนุนตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้บริหารเน้นกระบวนการท่างาน
ที มี คุ ณ ภาพ โดยจั ด ให้ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ มาตรฐาน ISO และ
เน้ น ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี คุ ณ ภาพ มี ค วามสามารถและได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื อง
โดยหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณส่าหรับการพัฒนาและเพิมพูนทักษะให้กับบุคลากรเป็นประจ่า
ทุกปีและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึงจัดได้ว่าเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา การแลกเปลี ยนเรี ย นรู้ และการสร้ า งสั ม พั น ธภาพที ดี
ระหว่างเพือนร่วมงาน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเอง
ตามความต้องการโดยการเข้ารับการฝึกอบรมตามทีพนักงานสนใจ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
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6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ใช้ ห ลั กธรรมาภิ บ าลในการบริห ารจัดการ และสามารถผลั กดั น
ให้ ห น่ ว ยงานสามารถแข่ งขัน กับ ภายนอกได้ เช่น การมี บทบาท ริเริม ส่ งเสริมสนั บสนุ น ก่าหนด
นโยบายและก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทีน่าไปสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนาหน่วยงาน มีการติดตามผล
การด่าเนินงานตามภารกิจ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามหลักเกณฑ์ทางมหาวิทยาลัย
การน่านโยบาย ระเบียบของมหาวิทยาลัยมาใช้บริหารงานอย่างเหมาะสม ผ่า นกลไกคณะกรรมการ
คณะท่างานชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะท่างานการบริห ารความเสียง คณะท่างานการจัดการความรู้ คณะท่างาน
ด่าเนินกิจกรรม 5 ส คณะท่างานการจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะท่างานติดตามใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและเร่งรัดผลด่าเนินงาน 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
หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ให้ ค วามส่ า คั ญ กั บ นโยบาย
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพือประหยัดการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กล่าวคือ การปรับปรุงรูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีแบบ e-meeting)
หลัก การตอบสนอง (responsiveness) คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี ได้ รับ การยอมรับ จาก
ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย โดยรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น อย่ า งกว้ างขวาง มี ค วามโปร่ งใส นอกจากนี้
ยั ง ให้ ค วามร่ ว มมื อ และสร้ า งเครื อ ข่ า ยความเชื อมโยงความเชี ยวชาญและร่ ว มใช้ ท รั พ ยากร
เพือลดช่องว่างความเหลือมล้่าในสังคม
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
คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ยั ง ส่ ง ผลให้ เกิ ด สั ม พั น ธภาพที ดี ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานกั บ ชุ ม ชน
และสังคมมีการสนับสนุนและติดตามให้เกิดภารกิจทีเป็นรูปธรรม มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน
และสังคมเพือน่ามาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน
หลักความโปร่งใส (transparency) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมอบหมายให้หน่วยงาน มีการ
เปิ ด เผยและบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร โดยมี ช่ อ งทางข้ อ มู ล สารสนเทศสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย เช่ น
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นในหน่วยงานผ่านทางเว็บไซค์เทคโนธานี นอกจากนี้
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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
ของสภามหาวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และหน่วยงาน
ภายนอก
หลักการมีส่วนร่วม (participation) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้หลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารโดยการประชุมเป็นหลัก เพือให้คณะกรรมการและผู้บริหารเทคโนธานีได้มีโอกาสแลกเปลียน
ความคิดเห็น และเสนอแนะเกียวกับการด่า เนินงานให้เกิดผลดียิงขึ้น เพือร่วมกันพิจารณาแนวทาง
การด่าเนินงานในปีถัดไป
หลักการกระจายอานาจ (decentralization) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมีกระบวนการชัดเจน
ในการกระจายอ่ านาจการตัด สิ น ใจให้ ผู้ บ ริห ารเทคโนธานี เช่ น การบริห ารงบประมาณรายจ่ าย
ประเภทงบด่ า เนิ น การที มี ก ารโอนหมวดรายจ่ าย หรื อ เปลี ยนแปลงรายการของงบด่ า เนิ น การ
โดยไม่เพิมวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรร ให้ผู้บริหารเทคโนธานีเป็นผู้อนุมัติและน่าเสนออธิการบดี
เพื อทราบ หรื อการมอบอ่านาจการลา การจัดสรรงบประมาณ การพั ฒ นาบุ ค ลากรในกลุ่ ม งาน
ให้กับหัวหน้าส่านักงานมีอ่านาจในการตัดสินใจ เป็นต้น
หลักนิติธรรม (rule of law) มหาวิทยาลัยจัดให้มีกฎระเบียบข้อบังคับประกาศในการบริหารและ
การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรซึ งหน่ ว ยงานได้ อ้ า งอิ ง หลั ก ปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วในการสื อสาร
กับบุคลากร ผู้ มีส่วนเกียวข้องได้ รับ รู้ผ่านช่องทางการสือสารต่างๆ เช่น หนังสือเวียน การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซค์
หลั กความเสมอภาค (equity) คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี ยึด หลั กคุ ณ ธรรมและจริยธรรม
ในการบริหารจัดการ โดยผู้บริหารเทคโนธานีปฏิ บัติภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ เพือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าทีภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพือด่ารงให้หน่วยงานมีความเป็นเลิศในภารกิจ
ทีได้รับมอบหมาย
หลักมุ่งเน้ น ฉั น ทามติ (consensus oriented) คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานีใช้มติที ประชุม
ในการพิ จ ารณาเรื องที ส่ า คั ญ เพื อหาข้ อ ตกลงร่ ว มกั น เช่ น การจั ด ท่ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ่ า ปี
และงบประมาณรายจ่ายของเทคโนธานี การจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเทคโนธานี เป็นต้น
7. คณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนาผล
การประเมิ น ไปปรั บปรุ งการบริห ารงานอย่ างเป็ น รู ป ธรรม : คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี
มีก ารประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของผู้ บ ริห ารเทคโนธานี และผลการด่ าเนิ น งานของเทคโนธานี
ได้ให้ข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์ ซึงผู้บริหารได้น่าไปปรับปรุงการบริหาร นอกจากนี้ ยังอาศัยกลไก
ของมหาวิ ท ยาลั ย ที มี ก ารจั ด ให้ มี ร ะบบการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานปี ล ะ 2 ครั้ ง
โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ ที ชั ด เจนอย่ า งต่ อ เนื อง (อ้ า งอิ ง จาก : รายงานการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
การประเมินผลงาน)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ด่าเนินการครบทุกข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย()

7 ข้อ



รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 7.1.1
สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ประจ่าปีการศึกษา 2557
เอกสารอ้างอิง : ปรากฎที่เทคโนธานี
- พระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
- ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการประจ่าเทคโนธานี
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2545
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรือง การแบ่งส่วนงานภายใน (ฉบับที 15) พ.ศ. 2557
- ค่าสังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
- รายงานประจ่าปี 2557 หน้า 2-4 และ 30-33
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
- การปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558
- การปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุงครั้งที 1)
- รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- คู่มือ มาตรฐาน 5ส เทคโนธานี
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
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ตัวบงชี้ที่ 7.2

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ

:
:

เกณฑมาตรฐาน

:

การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
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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รายละเอียดการดาเนินงาน

:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ครอบคลุมพันธกิจ ด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม : ได้มีการก่าหนดหัวข้อ/เป้าหมายการจัดการความรู้ไว้ คือ “องค์ความรู้ทีให้
พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” เพือส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ ส อดรั บ ตามภารกิ จ หลั ก ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ และปรั บ แปลงถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี โดยมีแผนการจัดกิจกรรม (เอกสารประกอบที่ 7.2.1)
2. กาหนดบุค ลากรกลุ่มเป้าหมายที่จ ะพัฒ นาความรู้แ ละทั กษะด้า นการบริการวิชาการ และการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนด
ในข้อ 1 : ก่าหนดให้พนักงานเทคโนธานี เป็นกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ทีก่าหนดไว้ในข้อ 1
3. 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
บุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ก าหนด : โดยได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ กั บ พนั ก งาน
เพือส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิ บัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดรับตามภารกิจ
หลักด้านบริการวิชาการ และปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี จ่านวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที 1 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลียนเรียนรู้ หัวข้อ การทบทวน การจัดท่า แก้ไขปรับปรุงเอกสาร
ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 (Revise) เมือวันที 6-17 ตุลาคม 2557 โดยผู้ แทน
ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)
ครั้งที 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลียนเรียนรู้ หัวข้อ TN (เทคโนธานี) เป็นระบบ พบปัญหา
พาแก้ไข สร้างสรรค์กลไก KM น่าทาง 30 ตุลาคม 2557 โดย ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล
รองผู้อ่านวยการเทคโนธานี
ครั้งที 3 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลียนเรียนรู้ หั วข้อ การอ่านวิเคราะห์งบการเงินหน่วย
วิสาหกิจ เมือวันที 4 ธันวาคม 2557 โดยรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
รองผู้อ่านวยการเทคโนธานี อ.ดร. สรียา วิจิตรเสถียร อาจารย์ประจ่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการ ส่านักวิชาเทคโนโลยีสังคม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยงานวิสาหกิจ 4
หน่วยงาน (เทคโนธานี ฟาร์มมหาวิทยาลัย สุรสัมมนาคาร และโรงพยาบาลเทคโนโลยีสุรนารี)
โดยครั้งที่ 1- 3 มีรายละเอียดและภาพกิจกรรมตามเอกสารอ้างอิง (เอกสารอ้างอิง : รายงาน
ประจาปี 2557 หน้า 23-24)
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) : โดยได้มีการรวบรวมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภ ายในหน่ วยงาน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
และบรรจุ เข้าในเว็บ ไซต์ การจั ดการความรู้ หน่ว ยบริห ารระบบคุ ณ ภาพ ส่ านักงานผู้ อ่ านวยการ
เทคโนธานี และส่ งขึ้ น WEB มหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ย โดยที ผ่ า นมาเทคโนธานี ได้ มี ก ารถอดบทเรี ย น
องค์ความรู้ทีได้จากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง และได้จัดท่าสรุปการจัดกิจกรรมเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
(เอกสารอ้างอิง : สรุปการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้)
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) ที่เป็นแนวปฏิ บัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง : ได้จัดท่าขั้นตอนการด่าเนินงาน
การปฏิบัติงานตามข้อก่าหนดการจัดท่าเอกสารระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ด่าเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 7.2.1 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
- รายงานประจ่าปี 2557 หน้า 23-24
- สรุปการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
- เอกสารระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
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‘- ร่าง -

ตัวบงชี้ที่ 7.3

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ

:
:

เกณฑมาตรฐาน

:

ระบบสารสนเทศเพือการบริหารและการตัดสินใจ
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
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 2558 แบ่งลักษณะงานตามกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1. งานพัฒนาเว็บไซต์ และ
2. งานประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้
งานพัฒนาเว็บไซต์ : (1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกิจกรรม (ด่าเนินการแล้วเสร็จในปี งบประมาณ
2554 และมีการปรับปรุงต่อเนืองในปีงบประมาณ 2558) (2) ฐานข้อมูลงานบุคคล (ด่าเนินการแล้วโดยใช้
MIS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) (3) ฐานข้อมูลการเงินงบประมาณเงินวิสาหกิจของเทคโนธานี
(อยู่ ร ะหว่ า งด่ า เนิ นิ ก าร) และ (4) ฐานข้ อ มู ล การเงิ น งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
หมวดรอเรี ยกเก็บ เงิน (ด่าเนิ น การในปี งบประมาณ 2557 - 2558) (5) ฐานข้อมูล เว็บ ไซต์เทคโนธานี
(ด่ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ในปี ง บประมาณ 2557) (6) ฐานข้ อ มู ล การจองงบประมาณของเทคโนธานี
(อยู่ระหว่างด่าเนินการ) ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวถูกพัฒ นาขึ้นโดย MIS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีการเชือมโยงกับฐานข้อมูลสารสนเทศเพือการตัดสินใจ MIS ของส่วนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทีมีหน่วยงานอืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกียวข้อง เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ส่านักวิชาต่างๆ ส่วนแผนงาน ส่วนการเจ้าหน้าที ส่วนการเงินและบัญชี และส่วนส่งเสริมวิชาการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
(ข้อมูลการประกันคุณ ภาพการศึกษา SAR-online) นอกจากนี้ ยังได้ก่าหนดรอบระยะเวลาด่าเนินการ
เพือให้ แล้ ว เสร็จ เป็ น ไปตามแผนด่ าเนิ น งานระบบสารสนเทศเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2558
(เอกสารประกอบที่ 7.3.1)
ในส่ ว นของงานประชาสั ม พั น ธ์ ได้ มี ก ารด่ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก และมี ก ารเพิ ม
ช่องการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การเชือมโยงกับสือ social network ในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายของสือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
2. มีร ะบบสารสนเทศเพื่ อการบริห ารและการตัดสิ น ใจตามพั น ธกิจของหน่ วยงาน โดยอย่ างน้อ ย
ต้องครอบคลุมการจัดการบริการวิชาการ การบริหารจัดการ 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 ริการ และ 3.ด้านการใช้งานสารสนเทศและประชาสั มพัน ธ์ในภาพรวมได้รับ
คะแนนประเมินอยู่ในระดับดี (4.19) 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 ทั้ งภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนือง (เอกสารประกอบที่ 7.3.5)
การประเมินตนเอง
:
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ด่าเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ
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รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 7.3.1
แผนการด่าเนินงาน “หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์”
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสารประกอบที 7.3.2
ภาพรวมการเชือมโยงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารประกอบที 7.3.3
แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นการใช้บริการ
งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ประจ่าปีการศึกษา 2557
เอกสารประกอบที 7.3.4
แบบสรุปการปรับปรุงแก้ไขงานสารสนเทศ
เอกสารประกอบที 7.3.5
ระบบสารสนเทศเพือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
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ตัวบงชี้ที่ 7.4

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ

:
:
คะแนน 2
ด่าเนินการ
2 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

:

ระบบบริหารความเสียง
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
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. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียงและจัดล่าดับความเสียงที
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 กรรมการประกอบด้วยพนักงานเทคโนธานีทีท่าหน้าทีระดับ
หั วหน้ างานร่ วมเป็ นคณะท่ างาน ตามค่ าสั งมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ที 957/2557 นอกจากนี้
ยั งมี การจั ดท่ าโครงสร้ าง/ขั้ น ตอนและปฏิ ทิ นการด่ าเนิ นงานการบริ ห ารความเสี ยงเทคโนธานี ด้ วย
(เอกสารประกอบที่ 7.4.1 (1) และ (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. ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 6.ด้านบุคลากร 7.ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
และ 8.ด้ านกฎระเบี ยบ (เอกสารประกอบที่ 7.4.2 (2)) ทั้ งนี้ ได้ ใช้ คู่ มื อการบริ ห ารความเสี่ ยง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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3.
4.

5.

6.

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
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 2557 ปัจจัยเสียงทั้ง 8 ด้าน พบว่า มี 2 ด้าน
ทีมีผลการประเมินความเสียงตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป (ตามเกณฑ์การประเมินความเสียงทีมีระดับสูง
อยู่ในช่วงคะแนน 8 – 12 คะแนน High Risk) ซึงเทคโนธานีมีผลการประเมินความเสียง 6 คะแนน
จึงไม่มีการบริหารความเสียงทีมีระดับความเสียงสูง
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
การด่ าเนิ น งานตามแผนและรายงานต่ อ คณะกรรมการบริห ารความเสี ยงของมหาวิ ท ยาลั ย ผ่ า น
หน่วยตรวจสอบภายใน เพือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เอกสารประกอบที่ 7.4.5)
มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิท ยาลัย
ไปใช้ ในการปรั บแผนหรือวิเคราะห์ค วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป ได้รับการรายงานผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ่าปีการศึกษา 2557 มาปรับใช้ในการจัดท่าแผนปรับปรุง
ควบคุ ม ภายในและบริ ห ารความเสี ยง เทคโนธานี ประจ่ าปี งบประมาณ 2558 (เอกสารอ้ างอิ ง :
แผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558)

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ด่าเนินการครบทุกข้อ

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 2557
เอกสารประกอบที 7.4.2 (1) SUT-RM1 ค่าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสียง
ประจ่าปีงบประมาณ 2557
(2) SUT-RM2 รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ประจ่าปีงบประมาณ 2557
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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เอกสารประกอบที 7.4.3
เอกสารประกอบที 7.4.5

SUT-RM3 การจัดล่าดับความเสียงในแผนผังเมทริกซ์
SUT-RM6 รายงานผลการด่าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณ 2557
เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
- คู่มือการบริหารความเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับปรับปรุงครั้งที 1)
- รายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสียง และแผนการบริหารความเสียงเทคโนธานี
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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องค์ประกอบที่ 8 :

การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ที่ 8.1

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน

:
:

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 56 – ก.ย. 57)
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 : แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น เป็ น แผนระยะยาวที ระบุ ที มาและใช้ ไปของทรั พ ยากรทางการเงิ น
ของหน่วยงานทีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถด่าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรทีต้องจัดหาส่าหรั บการ
ด่ า เนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ แ ต่ ล ะกลยุ ท ธ์ แ ละประเมิ น มู ล ค่ า ของทรั พ ยากรออกมาเป็ น เงิ น ทุ น ที ต้ อ งการใช้
ซึงจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาทีหน่วยงานใช้ในการด่าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล
จากนั้นจึงจะก่าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงทีมาของเงิ นทุนทีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด
เช่น รายได้ จ ากค่าลงทะเบี ยน งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐ บาล เงินทุ นสะสมของหน่วยงาน
เงิ น บริ จ าคจากหน่ ว ยงานภายนอก หน่ ว ยงานจะต้ อ งมี ก ารระดมทุ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารอื นๆ อี ก เพิ มเติ ม เช่ น
การแปลงทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเป็ น มู ล ค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ ต้น ทุน ของการด่าเนิน งานด้ว ย เช่น ต้น ทุ น
ต่อหน่ วยในการจั ด อบรมแต่ล ะหลั ก สู ตร โดยทีระยะเวลาของแผนกลยุท ธ์ท างการเงิน จะเท่ ากับ ระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
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:

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 ง เงินทุ นใด เช่น รายได้สนับ สนุนจากมหาวิทยาลั ย
รายได้ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา รายได้จากการให้บริการ และรายได้อืนๆ ก่าหนดให้เห็นอย่างชัดเจน
(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 ปั จจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนให้ สอดคล้องกับโครงสร้าง
บริหารงานใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2557 แบ่งเป็น 5 สานักงาน) ก่าหนดให้เห็ นอย่างชัดเจนซึง
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 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 2557 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 : มีการจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้ก่า หนดแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางการเงินตามลักษณะงานภารกิจทีได้รับมอบหมาย (แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
และแผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี) และยังมุ่งเน้นการจัดหารายได้จากหน่วยงาน
ภายนอก
หลักเกณฑ์การจัดสรรรายการงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2557 จ่าแนกตามหมวดหมู่รายการ
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค
4. หมวดค่าครุภัณฑ์
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

52

‘- ร่าง -

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
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 2557 มี ก ารควบคุ ม ติ ด ตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณได้รับอนุมัติ
ในระหว่ างปี ง บประมาณ หากมี ค วามจ่ าเป็ น อาจได้ รั บ การทบทวนงบประมาณ โดยการ
เพิ ม – ลดรายการงบประมาณให้ มีความใกล้ เคียงกับข้ อเท็ จจริง หรือเมือด่าเนิ นการสั กระยะหนึ ง
ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ 2557 (30 กันยายน 2557) มีความจ่าเป็นต้องได้รับการผูกพันงบประมาณไว้
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 นเบิ ก จ่า ย
ข้ามปี (งบด่าเนินการ) รายการเบิกจ่ายทีมีภาระผูกพันเบิกจ่ายเหลือมปี (งบลงทุน) หรือเป็นรายการ
เบิกจ่ายทีมีภาระผูกพันเบิกจ่ายขยายเวลา ทีมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี (เป็นโครงการต่อเนือง)
และมี การติดตามผลการใช้จ่ ายเงินงบประมาณโดยการจัด ท่าเป็น รายงานเสนอต่อผู้ 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
2557 โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ 2557 (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 2557 และเอกสารอ้างอิง : งบประมาณเทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ 2557 (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 2557)
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
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
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 เท่ า กั บ หนี้ สิ น 75 และทุ น 25 (เอกสารอ้ า งอิ ง : รายงานงบการเงิ น เทคโนธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2557)
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ ที่หน่วยงานกาหนด : การด่าเนินงานทางการเงินและงบประมาณภายในหน่วยงาน
ได้รับการติดตามผลการด่าเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นประจ่าอย่างต่อเนือง เช่น ผู้รับผิดชอบ
โครงการ หั ว หน้ าส่ านั ก งานและผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง และยังได้ รับการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีได้รับการก่าหนดจากมหาวิทยาลัย โดยหน่วยตรวจสอบภายใน
มทส. และส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (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) รายงานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถติดตามผลการใช้เงินและน่าไปใช้
การวางแผนประกอบการตัดสินใจว่าเป็นไปตามเป้าหมายมากหรือน้อยเพียงใด มีการปรับแผนกลยุทธ์
การด่าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ปั จจุบั น (เอกสารอ้างอิ ง : แผนบริก ารหน่ ว ยวิส าหกิ จ
เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2555 - 2559 และเอกสารอ้างอิง : รายงานงบการเงิน เทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ 2557)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ด่าเนินการครบทุกข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

7 ข้อ
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รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 8.1.1
ค่าสังแต่งตั้งคณะท่างานการจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของเทคโนธานี
เอกสารประกอบที 8.1.2
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรือง มาตรการบริหารงบประมาณ และ
การคลัง ประจ่าปีงบประมาณ 2557
เอกสารประกอบที 8.1.6
หนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบงบการเงินเทคโนธานีประจ่าปีงบประมาณ 2557
ตามบันทึกที ศธ 5603(1)/117 ลว. 8 ก.ค. 2558
เอกสารอ้างอิง : ปรากฎที่เทคโนธานี
- แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ เทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2555 – 2559
- รายงานงบการเงิน เทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2557
- งานประจ่า แผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 2557
- งบประมาณเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที 1)
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
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องค์ประกอบที่ 9 :

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 9.1

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน

:
:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
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 รืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพทีหน่วยงานพัฒ นาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอืนสามารถน่าไปใช้ประโยชน์
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รายละเอียดการดาเนินงาน
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 าเนิ น การระบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO ตลอดจน
การมีกลไกการเงินและงบประมาณทีสามารถตรวจสอบได้
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
ของหน่วยงาน ในด้านบริหารจัดการคุณภาพ ในตัวบ่งชี้ที 9.2 และปรับเพิมตัวบ่งชี้ที 12.1 12.2 และ
12.3 ผลการด่าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง : คู่มือคุณภาพการศึกษา
เทคโนธานี ประจาปีการศึกษา 2557)
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 2/2558) 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
การติดตาม การตรวจสอบ โดยมีการก่าหนดองค์ประกอบ ชนิดตัวบ่ง ชี้ การคิดรอบ ค่าอธิ บายตัวบ่งชี้
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
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 เพือให้ได้ข้อมูลตามที ก่าหนดในคู่มือคุณภาพอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ทีสุด
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 ษาของตนเอง
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 ดโอกาสให้ ชุ มชนได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการบริหารงานของหน่วยงาน ด้วยการเป็นคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน และ
มีกิจกรรมร่วมกัน : มีการเข้าร่วมกิ จกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถาบัน
ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. ซึงส่วนส่งเสริมวิชาการ
มทส. จั ดขึ้ น ได้แ ก่ การบรรยายและประชุ มเชิงปฏิ บั ติ การ เรือง “ตั ว บ่ งชี้แ ละเกณฑ์ ก ารประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที 23-24 มีนาคม 2558 (รายการ
หลั ก ฐาน : http://web.sut.ac.th/qa/menu9_1.php) การเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง การบรรยาย เรื อง
“แนวทางการน่ า EdPEx/TQA มาใช้ ในการพั ฒ นาหน่ ว ยงาน” การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื อง
ความส่าคัญของโครงร่างองค์ก รและการเขียนโครงร่างองค์กรเบื้องต้น ” วันที 12 พฤษภาคม 2558
(เอกสารประกอบที่ 9.1.8 (1)) และการเข้ าร่ว มประชุ ม เตรีย มความพร้อ มส่ าหรับ การเก็ บ ข้ อ มู ล
ตามตัวบ่งชี้ทีปรับใหม่ของ สกอ. ส่าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2557 (เอกสาร
ประกอบที่ 9.1.8 (2))
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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
ที ผ่ านมาเทคโนธานี ได้เป็ น ต้น แบบและแบบอย่ างที กระตุ้น ให้ ห น่ ว ยอืนภายในมหาวิท ยาลั ย
ต้ อ งการน่ า ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO มาใช้ ใ นการบริ ห ารงานได้ เช่ น ฟาร์ ม มหาวิ ท ยาลั ย
ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และศูนย์บริการการศึกษา โดยเฉพาะ
ศูน ย์ บ ริการการศึกษา เทคโนธานี ได้มีโอกาสเข้าไปบรรยายถ่ายทอดท่ าความเข้าใจการเข้าสู่ ระบบ
บริหารคุณภาพ ISO ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีของศูนย์บริการการศึกษาได้รับทราบ
จากการปรับเปลียนโครงสร้างการบริหารงานตั้งแต่ ปี 2555 เทคโนธานี ได้ขอระงับการรับรอง
ระบบคุณ ภาพมาตรฐาน ISO จนถึงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนธานี
ยังด่าเนินการตามระบบอย่างต่อเนือง และได้มีแผนการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก เพือขอ
การรับรองระบบมาตรฐานอีกครั้ง โดยทีผ่านมาได้รับการตรวจประเมิน (Pre-Audit) จากบริษัท SGS
(ประเทศไทย) จ่ากัด เมือเดือนมิถุนายน 2558 และรับการตรวจประเมิน (Main Audit) อีก เมือวันที
14 ส.ค. 2558 และคาดว่าจะได้รับการรับรองจากสถาบัน NACE ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2558
การประเมินตนเอง
:
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ด่าเนินการครบทุกข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

9 ข้อ



รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 9.1.1
ค่าสังแต่งตั้งคณะท่างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
เอกสารประกอบที 9.1.8 (1) ศธ 5601(2)/ว 21 ลงวั น ที 16 เมษายน 2558 เรื อง ขอเชิ ญ เข้ า ร่ ว ม
รับฟังการบรรยาย เรือง “แนวทางการน่า EdPEx/TQA มาใช้ในการพัฒ นา
หน่วยงาน” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง ความส่าคัญของโครงร่างองค์กร
และการเขียนโครงร่างองค์กรเบื้องต้น”
(2) ศธ 5601(2)/ว 6 ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง การเชิญประชุมเตรียม
ความพร้อมส่าหรับการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ทีปรับใหม่ของ สกอ. ส่าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
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เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
- คูม่ ือประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ประจ่าปีการศึกษา 2557
- รายงานการประชุมคณะท่างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที 2/2558
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
Sut.ac.th/qa/menu9_1.php
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‘- ร่าง -

ตัวบงชี้ที่ 9.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

เกณฑมาตรฐาน

:
:
:

ระดับความส่าเร็จในการด่าเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. 57 – ก.ย. 58)
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
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)
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‘- ร่าง -

รายละเอียดการดาเนินงาน

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี โดยผู้บริหารสูงสุดของเทคโนธานี :
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ก่าหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี ไว้ดังนี้
นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
“มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนาในการให้บริการวิชาการ ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สร้างพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ด้วยระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objective)
- ผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มผู้รับบริการทางด้านการบริการวิชาการและด้าน
การปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี เท่ากับ หรือ มากกว่า ระดับ 4
- ผลการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- องค์กรชุมชนผู้รับบริการด้านการบริการวิชาการและด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีรายใหม่
เพิมขึ้น ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี
- (เอกสารอ้างอิง : คู่มือคุณภาพ และเอกสารประกอบที่ 9.2.1)
2. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนฝ่ า ยบริ ห าร (QMR : Quality Management Representative) ระบบ
คุณภาพของเทคโนธานี เพื่อทาให้มั่นใจว่ายังคงรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO
อย่างต่อเนื่อง : โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้แต่งตั้งหัวหน้าส่านักงานผู้อ่านวยการเทคโนธานี
เป็น QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร เพือท่าหน้าทีบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ ISO ให้สามารถด่าเนินการ
ต่อไปได้อย่างเป็นระบบและต่อเนือง (เอกสารประกอบที่ 9.2.2)
3. มีการวางแผนการดาเนินงานประจาปีเพื่อรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานีอย่าง
ต่อเนื่อง : มีการวางแผนการด่าเนินงานประจ่าปีเพือรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี
อย่างต่อเนื อง โดย QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้จัดท่าแผนการด่าเนินการประจ่าปี เพือด่าเนินการ
รักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี ซึงได้รับความเห็นชอบจากผู้อ่านวยการเทคโนธานี
และประกาศให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน (เอกสารประกอบที่ 9.2.3)
4. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO (QMRC : Quality Management
Representative Committee) ของเทคโนธานี : มหาวิทยาลัยท่าการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบ
บริหารคุณภาพ: ISO เทคโนธานี (QMRC : Quality Management Representative Committee)
โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อ่านวยการเทคโนธานี และ QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร ตามล่าดับ และ
มีการจัดประชุมตามวาระ (เอกสารประกอบที่ 9.2.4)
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‘- ร่าง -

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. มีการจัดทาเอกสารทุกระดับตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ครบถัวน เช่น คู่มือคุณภาพ
ขั้นตอนการดาเนินการ แผนคุณ ภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุน
ต่ างๆ และมีการแต่ งตั้ งผู้ค วบคุม เอกสาร (DC : Document Control) : โดยผู้ แทนฝ่ายบริห าร
(QMR) ได้จั ดท่ าเอกสารระดับ ที 1 คือ คู่มือ คุณ ภาพ และขั้น ตอนการดาเนิ น งานที่จาเป็ น 7 ฉบั บ
และผู้จัดการส่านักงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/โครงการ/ผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดท่า เอกสารระดับที 2 คือ
ขั้นตอนการด่าเนินการ และเอกสารระดับที 3 ได้แก่ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม
และเอกสารสนับสนุนต่างๆ โดยผู้แทนฝ่ายบริหารเป็นผู้ทบทวน ผ่านความเห็นชอบจากผู้อ่านวยการ
เทคโนธานี นอกจากนี้ ผู้ แ ทนฝ่ า ยบริ ห าร ได้ เสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ค วบคุ ม เอกสาร (DC : Document
Control) ซึงเอกสารทุกฉบับจะต้องขึ้นทะเบียนควบคุม โดยผู้ควบคุมเอกสาร
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) ได้จัดอบรมเพือทบทวนและเตรียนมความพร้อมในการจัดท่าเอกสาร
ตามระบบคุณภาพ ISO ให้กับบุคลากร 1 ครั้ง เมือวันศุกร์ที 19 มิถุนายน 2558 (เอกสารประกอบที่
9.2.6)
7. มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal Quality Audit) ระบบ
คุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี : QMR : ผู้ แ ทนฝ่ า ยบริ ห าร เสนอชื อผู้ ส มควรได้ รั บ
การแต่งตั้งเป็ นผู้ ตรวจประเมิน เพือตรวจประเมินคุณ ภาพภายใน (IQA : Internal Quality Audit)
ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO ของเทคโนธานี และก่ าหนดให้ มีก ารตรวจประเมิน ตามแผน (เอกสาร
ประกอบที่ 9.2.7)
8. มีการตรวจติดตาม เพื่อรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถึงรอบการตรวจ
โดยผู้ ตรวจประเมิ นภายนอกที่ ให้ การรั บรอง (CB : Certify Body) : ได้ มี การตรวจประเมิ น เพื อขอ
การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จ่ากัด ดังนี้
- ตรวจขั้นที 1 (Pre-Audit) วันที 26 มิ.ย. 2558 เพือเตรียมเอกสารและข้อมูล
- ตรวจขั้นนที 2 (Maim Audit) วันที 14 ส.ค. 2558 เพือขอการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานคาดว่า
จะได้รับใบรับรองประมาณต้นปลายเดือนสิงหาคม 2558 นี้
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‘- ร่าง -

การประเมินตนเอง
:
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ด่าเนินการครบทุกข้อ

5 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 2557-2558
เอกสารประกอบที 9.2.4
ค่าสังแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
เอกสารประกอบที 9.2.6
ก่าหนดการจัดกิจกรรมอบรมเพือเตรียมความพร้อมการรับตรวจ
ประเมินระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008
เอกสารประกอบที 9.2.7
ค่าสังแต่งตั้งผู้ท่าหน้าทีตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA : Internal Quality
Audit) ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี
เอกสารอ้างอิง : ปรากฎที่เทคโนธานี
- คู่มือคุณภาพ
- เอกสารระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
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‘- ร่าง -

องค์ประกอบที่ 11

:

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ตัวบงชี้ที่ 11.1

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ด่าเนินการ
1 ข้อ
เกณฑมาตรฐาน

:
:
คะแนน 2
ด่าเนินการ
2 ข้อ
:
6 ข้อ

มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีทีเหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
กระบวนการ
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 วยงานหลักในการประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพือบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน ซึงรูปแบบ
การด่าเนินงานประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการค่าปรึกษา ด้านเทคโนโลยี การให้
ค่าปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะทางจากผู้เชียวชาญ การวิจัยต่อยอด รวมถึ งกิจกรรมด้านรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR : Corporate Social Responsibility) ในชุมชน ฯลฯ ซึงมีหน่วยงานภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ
เทคโนธานีเป็นผู้ด่าเนินงาน ได้แก่ ส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึงมีหน่วยงานย่อยได้แก่
หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม และหน่วยวิจัยและพัฒนา (เอกสาร
ประกอบที่ 11.1 (1), (2) และ (3) ซึงมีการด่าเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
: ในระดับของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที 11 และระดับหน่วยงาน ได้แก่
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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แผนพัฒนาเทคโนธานี ระยะเวลา 5 ปี รวมถึงการจัดท่ายุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนธานี แผนปฏิบัติ
การประจ่าปี แผนงานประจ่าหน่วยงาน เป็นต้น โดยได้มีการน่าเสนอแผนฯ ผ่านคณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี เป็นทีปรึกษาในระดับนโยบาย (เอกสารอ้างอิง : รายงานประจาปีเทคโนธานี 2557 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 และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากั บ
การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ : เช่น การน่าผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มาปรับแปลง พัฒนาหรือประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ เพือ
แก้ปัญหา พัฒนา และแก้ปัญหาท้องถิน ดังตัวอย่างโครงการต่อไปนี้
ตามโครงการ 32 อ่าเภอ 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) และรายวิชาภูมิอ ากาศและชลประทาน (รหัส 312242) น่าข้อมูลมาสรุป
และอภิปรายในชั้นเรียน ท่าให้นักศึกษาเข้าใจการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
2) การบูรณาการด้านการวิจัย มีการบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ผ่ า นโครงการวิจั ย เรื องการพั ฒ นาการปลู ก พริก และมะเขื อ เทศโดยใช้ ระบบน้่ าหยด
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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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
งานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPS) ด่าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
โดยมีบริการด้านการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครอง และการน่า
ทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญานั้น IPS ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ
และผู้ ส นใจทั วไป โดยด่ าเนิ น งานภายใต้ โครงการต่ างๆ เช่ น การพั ฒ นาเพื อยกระดั บ ศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพือพัฒนาธุรกิจ และโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรม เป็นต้น มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในรายวิชา การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ส่านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการสร้างสรรค์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (R2M) เพือกระตุ้นให้นักเรียน
นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส่าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และเพิมโอกาสในการน่าเทคโนโลยีไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์
2. การบริการให้ค่าปรึกษาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา IPS ได้ให้บริการแก่บุคคลทัวไป
ทั้ งภาครั ฐและภาคเอกชน ทั้ งนี้ ในการให้ ค่ าปรึกษาด้ านทรัพย์ สิ นทางปั ญญาเบื้ องต้ นนั้ น IPS ไม่ คิ ด
ค่าบริการแต่อย่างใด แต่หากต้องการรับบริการในการจัดเตรียมค่าขอเพือรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา คิดค่าบริการตามอัตราประกาศของมหาวิทยาลัย
3. การน่ าทรั พย์ สิ นทางปั ญญาออกสู่ เชิ งพาณิ ชย์ IPS ร่วมกั บส่ วนบริหารสิ นทรัพย์ ผลั กดั น
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจับคู่ธุรกิจ การจัด
งานนิทรรศการเพือประชาสัมพันธ์งานวิจัย การเสาะหาเทคโนโลยี การเจรจาต่อรองเงือนไขการอนุญาตใช้
สิ ท ธิ เป็ น ต้ น โดยกลไกการอนุ ญ าตให้ ใช้ สิ ทธิ นั้ นถื อได้ ว่ าเป็ นการปรั บแปลงถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพือให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และผู้ประกอบการ
6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีกับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย : กล่าวคือ
หลั งจากมี การให้ บริ การค่ าปรึ กษาแก่ ผู้ รั บบริ การในเบื้ 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 ารงานระบบบริห าร
คุณภาพ ISO 9001 : 2008) ตัวอย่างเช่น คณาจารย์ทีร่วมงานการปรับแปลงฯ สามารถน่าผลการ
ด่าเนินงานในพื้นทีหรือชุมชนกลับมาปรับปรุงหรือเสริมประสบการณ์ในการเรียนการสอน ฯลฯ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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ทั้งนี้ ในการด่าเนิน การทีเห็ นเป็นรูปธรรมครบทั้ง 6 กระบวนการทีชัดเจน ได้แก่ โครงการ
สนับสนุนการพัฒ นาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (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 ระหว่าง
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
ตามแผนหรือไม่ เป็ นไปตามแผนด้วยสาเหตุใด และมีความก้าวหน้าอย่าง โดยจะท่าการประเมินผล
2 ระยะ คื อ ระยะที 1 เมือด่ าเนิ นการไปแล้ ว 50 – 60 % และระยะที 2 เมื อด่าเนิ นการเสร็จสิ้ น
ตามแผนงาน ซึงหากการด่าเนิ น งาน ไม่เป็นไปตามแผนงานสามารถขยายระยะเวลาโครงการได้
เพิมเติมตามสมควร และให้ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลผลกระทบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐศาสตร์
และสิงแวดล้อม ทีได้จากการด่าเนินโครงการร่วมกับผู้เชียวชาญ และ โครงการ iTAP
Action/ การปรั บ ปรุ งแก้ไขการด าเนิ น งาน : เมือด่ าเนิ นงานส่ าเร็จลุ ล่ วงไปตามแผนงานแล้ ว
โครงการ iTAP จะท่ าการติ ด ตามโครงการอย่ างต่ อ เนื อง ทั้ งการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ านสื อสิ งพิ ม พ์
สือโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และออกนิทรรศการในงานต่างๆ ตัวอย่างผู้ประกอบการทีประสบความส่าเร็จ
จากการให้ ค่ า ปรึ ก ษาเชิ ง ลึ ก โดยผู้ เชี ยวชาญของ มทส. เช่ น บริ ษั ท ฮาวายอิ น ดั ส ทรี จ่ า กั ด
ซึงมี ผศ.ดร.อุทัย มีค่า สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส่านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าให้ค่าปรึกษา
และค่าแนะแนวทางแก้ปัญหาให้กับบริษัท ด้วยการร่วมวิจัยและพัฒ นาผลิตภัณฑ์เส้นหวายเทียม
ด้วยกรรมวิธีเชิงวิศวกรรมพอลิเมอร์ ด้วยประสบการณ์ และความช่านาญของบุคลากรสาขาวิช า
วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้เข้ามาช่วยวิจัย ให้ความรู้ เพือพัฒนาผลิต
เส้นหวาย ให้มีความหลากหลาย โดยอาศัยกรรมวิธีทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ ซึงประกอบด้วย ในส่วน
ของการพัฒ นาวัสดุทีแปลกใหม่ และ กรรมวิธีการผลิตแบบรีด (Extrusion) ทีมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล เพือให้ได้ผลิตภัณฑ์เส้นหวายเทียม ทีมีคุณลักษณะทีมีความหลากหลายเชิงแฟชันและ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ลวดลายทีแปลกตาไปจากแบบเส้นหวายเดิมทีผลิตอยู่ และเพิมทางเลือกของวัสดุทีใช้ในการผลิตเส้น
หวายเที ย มอีก ด้ ว ย ดั งนั้ น ในการวิจั ยและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เส้ น หวายเที ย มในครั้งนี้ จึงมุ่ งเน้ น
การคิดค้น และออกแบบผลิตภัณ ฑ์โดยใช้ความรู้ทางด้า นวิศวกรรมพอลิเมอร์ทั้งในส่วนของวัส ดุ
เครืองจักร และกรรมวิธีการผลิ ต เพือให้ได้ผลิตภัณฑ์เส้นหวายแบบใหม่ๆ แปลกตา ส่าหรับใช้เพือ
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่าหรับใช้ภายนอกอาคารเป็นหลัก
โดยอาจารย์ได้ท่าการวิจัยและพัฒนาเพือเป็นการตอบโจทย์บริษัทในการต่อยอดวัสดุไม้ผสม
กับพลาสติก โดยน่าเศษวัสดุเหลือใช้จ่าพวกขี้เลือยมาประดิษฐ์ไม้เทียมชนิดไม้พอลิเมอร์คอมพอสิท
(WPC) และใช้พ อลิ เอทธิล ลี น ความหนาแน่ น สู ง (HDPE) เนื องจาก HDPE สามารถทนต่อ สภาพ
อากาศกลางแจ้ ง ได้ ดี ก ว่ า วั ส ดุ พ อลิ โ พรพิ ลี น (PP) แต่ HDPE ก็ ยั ง มี ข้ อ ด้ อ ยที ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
ให้สูงเทียบเท่า PP เช่น อุณหภูมิการบิดงอ
ผลประโยชน์ทีเกิดขึ้น คือ ได้สูตรการประดิษฐ์ไม้เทียมชนิด WPC โดยใช้ HDPE ทีสามารถ
น่าไปผลิตจริง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ชนิดไม้พลาสติกส่าหรับใช้เป็นวัตถุดิบต้น น้่าชนิดหนึง
ของเฟอร์นิเจอร์หวายจากเส้นใยสังเคราะห์ อีกทั้งเป็นการน่าเศษวัสดุเหลือใช้จ่าพวกขี้เลื อยหรือ
แกลบมาแปรรูปให้เกิดมูลค่า นอกจากนั้นยังสามารถน่าเศษของเสียจากขวด PET มาย่อยเพือเติมลง
ไปกับส่วนผสมไม้ประดิษฐ์เทียมนี้ได้อีก 10 ส่วน โดยทีความแข็งแรงลดลงไม่มากแต่คุณสมบัติในการ
หน่วงติดไฟดีขึ้น ท่าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึง ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของคน
เปลี ยนไป ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้น การพัฒ นาเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งจากเส้นใย
สังเคราะห์ โดยน่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึงทีน่าสนใจ
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

ด่าเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

6 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย()


รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 11.1
(1) ผังกระบวนการการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
(2) การใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์
(3) การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
- หนังสือ ยกระดับเทคโนโลยีของ SMEs ไทย รวมผลงาน iTAP
- รายงานประจ่าปี 2557 หน้า 4-5
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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ตัวบงชี้ที่ 11.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
อยู่ระหว่างร้อยละ
1-9

:

ร้อยละของอาจารย์ประจ่าทีมีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
:
ปัจจัยน่าเข้า
:
ร้อยละ
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร้อยละ 10 - 14

ร้อยละ 15 - 19

ร้อยละ 20 - 24

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 25

รายละเอียดการดาเนินงาน
:
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ่าทีมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีทีเหมาะสม จ่านวน 75 คน จากจ่านวนอาจารย์ประจ่า ซึงนับรวมอาจารย์ทีลาศึกษาต่อ (โดยจะไม่
นับซ้่าแม้ว่าอาจารย์ ท่านนั้ นจะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีหลายกิจกรรม)
จ่านวน 374.5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.03 ซึงมีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทีจัดโดยเทคโนธานี จ่านวน 45 คน
จากจ่ านวนอาจารย์ ป ระจ่ า ซึ งนั บ รวมอาจารย์ ที ลาศึ กษาต่ อ (โดยจะไม่ นั บ ซ้่ าแม้ ว่ าอาจารย์ ท่ านนั้ น
จะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีหลายกิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ 13.35 ’
หมายเหตุ : ร้อยละของอาจารย์ประจ่าทีมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสมต่ออาจารย์
ประจ่าคิดเป็นร้อยละ 20.03 นั้น ต่ากว่าปีทีแล้วร้อยละ 56.56 เนืองจากการวิเคราะห์กิจกรรมตามนิยามความหมาย
การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทีชัดเจนยิงขึ้นจ่านวนกิจกรรมจึงลดลง มีผลให้ จ่านวนอาจารย์ทีมีส่วนร่วม
น้อยลงจากปี 2556 จ่านวน 56 คน และจ่านวนอาจารย์ประจ่ามากขึ้นจากปี 2556 จ่านวน 4.5 คน

การประเมินตนเอง

:

ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหาย()
ไม่บรรลุเป้าหมาย()

ร้อยละ 13.35

2 คะแนน

> ร้อยละ 25



รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 11.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ่าทีมีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีทเหมาะสมต่
ี
ออาจารย์ประจ่า
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
เอกสารประกอบที 11.2.2 รายชืออาจารย์ประจ่าทีมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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ตัวบงชี้ที่ 11.3

: ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

ทีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
ชนิดของตัวบงชี้
: ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
ร้อยละ 10-19 ร้อยละ 20-29 ร้อยละ 30-39 ร้อยละ 40-49

คะแนน 5
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50

รายละเอียดการดาเนินงาน
:
ในปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒ นา
เทคโนโลยีทีเหมาะสม จ่านวน 306 กิจกรรม เป็นกิจกรรมหรือโครงการที เทคโนธานีด่าเนินการโดยมี
คณาจารย์ส่านั กวิช าเป็น ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ให้ ค่าปรึกษา การพัฒ นา/ปรับแปลง/วิจัยต่อยอด 168
กิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม/โครงการทีเทคโนธานีด่าเนินการเอง 58 กิจกรรม ซึงรวมจ่านวนกิจกรรม
ทีเทคโนธานีด่าเนินการร่วมกับส่านักวิชาและกิจกรรมทีเทคโนธานีจัดเอง ทั้งหมด 226 กิจกรรม เมือคิด
เทียบจากจ่านวนอาจารย์ประจ่า ซึงไม่นับรวมอาจารย์ทีลาศึกษาต่อ* จ่านวน 361.5 คน คิดเป็นร้อยละ
62.52 ซึงสามารถจ่าแนกตามภารกิจได้ดังนี้
ภารกิจ
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ให้ค่าปรึกษาเบื้องต้น
2. การให้ค่าปรึกษาเฉพาะด้าน
3. การพัฒนา/ ปรับแปลง/ วิจัยต่อยอด
รวม

จานวน (กิจกรรม/โครงการ)
ส่านักวิชาร่วมกับ เทคโนธานี
เทคโนธานี
จัดเอง
83
36
70
22
15
168
58

รวม
119
92
15
226

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง อาจารย์ ทีมี ระยะเวลาการท่ างาน ตั้งแต่ 9 เดือน ขึ้ นไป กรณี ทีมี ระยะเวลาการท่ างาน
6 - 8 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
2. การนับจ่านวนโครงการทีมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ งโครงการ จะนับกิจกรรมย่อยแทนการนั บ
โครงการ
การประเมินตนเอง
:
ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ร้อยละ 62.52

5 คะแนน

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50
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‘- ร่าง -

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 11.3.1 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
เอกสารประกอบที 11.3.2 งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557
(ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) (เฉพาะกิจกรรมของเทคโนธานี)
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
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‘- ร่าง -

ตัวบงชี้ที่ 11.4

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน

:
:

คะแนน 1
2.00 - 2.49

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
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
:
ในปีการศึกษา 2557 เทคโนธานีใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี จากหน่วยงานภายนอกทีมารับบริการ โดยจ่าแนกกิจกรรมตามภารกิจ
4 ด้าน คือ (1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 94 กิจกรรม/โครงการ (2) การให้ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี
(เบื้องต้น) 11 กิจกรรม/โครงการ (3) การให้ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี (โดยผู้เชียวชาญ) 60 กิจกรรม/
โครงการ และ (4) การพัฒนา/ การปรับแปลง/ การวิจัยต่อยอด 15 กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งหมด
180 กิจกรรม/โครงการ ได้คะแนนเฉลีย 4.69 จากคะแนนเต็ม 5 ซึงสามารถจ่าแนกตามภารกิจได้
ดังนี้
จานวน (กิจกรรม/โครงการ)
ทั้งหมด
ที่ตอบแบบสอบถาม
100
94
14
11

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

คะแนน
เฉลี่ย
4.20
5.00

75

60

4.57

15

15

5.00

226

180
(คิดเป็นร้อยละ 79.65)

4.69

หมายเหตุ : กิจกรรมทั้งหมดจ่านวน 226 กิจกรรม เป็น กิจกรรมที จัดท่าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จ่านวน 180 กิจกรรม นอกนั้นเป็นกิจกรรมทีไม่วัดความพึงพอใจ
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‘- ร่าง -

การประเมินตนเอง
ผลการดาเนินงาน
คะแนนเฉลีย 4.69

:
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

คะแนนเฉลีย ≥ 4.00



รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 11.4
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) (เฉพาะกิจกรรมของเทคโนธานี)
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
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‘- ร่าง -

องค์ประกอบที่ 12 :

การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก

ตัวบงชี้ที่ 12.1

:

ชนิดตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน

:
:

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2557 (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

เทคโนธานีได้ก่าหนดตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ่าปี 2557
และค่ าเป้ าหมายของแต่ล ะตั ว บ่ งชี้ ห รือตั ว ชี้วัด ผลงานทั้ ง 2 แผนงานหลั ก ที ได้รับ มอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 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 2557)
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‘- ร่าง -

รายละเอียดผลการด่าเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย
งานประจา / โครงการ
แผนงาน KPI
ผลงาน KPI
1.งานบริการวิชาการแก่สังคม
2.งานปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
3.โครงการบริการวิชาการเชิงรุก
4.โครงการสื บ สานคุ ณ ค่ าศิ ลปะและวัฒ นธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
9
9
2
4

ร้อยละ
100
100
100
100

จานวน
8
8
2
4

ร้อยละ
89
89
100
100

24

100

22

92

การรายงานผลการติดตามใช้จ่ายเงินงบประมาณเทคโนธานี ประจ่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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 12.1.1)
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
12.1.2) และด่าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ มทส. เรือง มาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบที่ 12.1.3)
- การรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 2557 ณ วันที 30 กันยายน 2557
ได้บรรจุ ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที 5/2557 ในวันที 10 พฤศจิกายน 2557
(เอกสารอ้ า งอิ ง : รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ครั้ ง ที 5/2557 วั น ที
10 พฤศจิกายน 2557)
การประเมินตนเอง

:

ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย () ไม่
บรรลุเป้าหมาย()

ร้อยละ 92

5 คะแนน

ร้อยละ 90



รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 12.1.1 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 2557 เทคโนธานี
(ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
เอกสารประกอบที 12.1.2 ค่าสังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที 891/2556 เรือง แต่งตั้งคณะท่างาน
การจั ดท่ าแผนกลยุท ธ์ท างการเงิน และคณะท่ างานติด ตามเร่งรัด การใช้
จ่ายเงินงบประมาณและผลด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติ เทคโนธานี
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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‘- ร่าง -

เอกสารประกอบที 12.1.3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรือง มาตรการบริหารงบประมาณ
และการคลัง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
- งานประจ่า แผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 2557
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที 5/2557 วันที 10 พฤศจิกายน 2557
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
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‘- ร่าง -

ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 :

การด่าเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
ผลผลิต
ข้อ

คะแนน 1
เกณฑมาตรฐาน

:
:

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ

: 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

มี ()หรือไม่มี()
การดาเนินการ


2. ผลการด่าเนินงานตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80



3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน



4. มีผลกระทบทีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน



5. ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ



ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒ นาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศได้ริ เริม “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
กากับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) ขึ้น เพือเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพิมขึ้นอย่างต่อเนืองและเป็นก่าลังส่าคัญในการเพิมผลิตภาพ สร้าง
นวั ต กรรมในภาคการผลิ ต และบริ ก ารต่ อ ไปในอนาคต โดยร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย น่ า ร่ อ ง 4 แห่ ง
ได้ แก่ มหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม่ มหาวิท ยาลั ยสงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขตหาดใหญ่ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการจัดหลักสูตรส่าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายทีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในก่ากับ
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิด ลวิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา โดยในปีการศึกษา 2553 ได้มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ในปีการศึกษา มาร่วมด่าเนินงานโครงการ ในปีการศึกษา 2554 มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิ ท ยาเขตก่ า แพงแสน และมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มาร่ ว มด่ า เนิ น งานโครงการ และในปี การศึ กษา 2556
มี มหาวิ ทยาลั ยมาร่ ว มด่ า เนิ น งานโครงการเพิ มเติ มอี ก 4 แห่ ง ได้ แก่ มหาวิทยาลั ยทั กษิ ณ มหาวิ ทยาลั ยบู รพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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รายละเอียดการดาเนินงาน

:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
P (Plan) การวางแผน
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ โดยมีอธิการบดีเป็นประธานโครงการฯ ผู้อ่านวยการเทคโนธานี
เป็นรองประธานโครงการฯ โดยมอบให้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี เป็นผู้ด่า เนินโครงการฯ
โดยคณะกรรมการมีหน้าทีด่าเนินการบริหาร วางแผนนโยบาย ก่าหนดโครงสร้างบริหาร วางระบบบริหารงาน
บุคคล วิชาการ ติดตามการประเมินผลการด่าเนินการ เพือรายงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
D (Do) การปฏิบัติ
- จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
- จัดท่าแผนการด่าเนินงาน/ งบประมาณ/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจัดท่าตารางเรียนตารางสอนประจ่าภาคเรียน
- ด่าเนินโครงการฯตามแผนการด่าเนินงาน
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปฏิทินกิจกรรมประจ่าปีทีวางแผนไว้
- ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้สอน และจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนประจ่าภาคเรียน
C (Check) การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
- จัดท่าแบบประเมินการสอนของอาจารย์, แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
- จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เพือรายงานผลการด่าเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะอืนๆ
- ส่งแผนการด่าเนินงาน/งบประมาณ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, แผนการจัดการเรียนการสอน และก่ากับ
ติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนรายงานผลให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทราบ
A (Action) การปรับปรุงแก้ไข
- สรุปผลการประเมินทุกด้านของโครงการ เช่น การจัดการเรียนการสอน, หอพัก, การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพือพิจารณาความเหมาะสมและความพึงพอใจ
- รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งจากนักเรียนและผู้ปกครอง โดยน่ามาประชุมและปรับปรุงในจุด
ทีต้องแก้ไข และจัดประชุมชี้แจงนักเรียนและผู้ปกครองในประเด็นทีอาจเข้าใจไม่ตรงกัน หรือได้รับ
ข้อมูลทีไม่ถูกต้อง ชัดเจน
- น่าความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อุปสรรคต่างๆ ทีส่าคัญ เสนอต่อทีประชุมกระทรวงวิทยาศาสตร์
- และเทคโนโลยี เพือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงการฯในภาพรวมต่อไป
(เอกสารประกอบที่ 12.2.1)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
รายละเอียด
1. จ่านวนนักเรียน 30 คน ต่อห้องเรียน ในแต่ละปีการศึกษา
2. นักเรียนต้องได้ระดับคะแนนเฉลียรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า
3. นักเรียน ม.6 ทุกคน ต้องมีโครงงานวิทยาศาสตร์ คนละ 1 ชิ้น
บรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100
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แผน
30
2.50
30

ผล
30
3.00 ขึ้นไป
30

บรรลุ
100 %
100 %
100 %

79

‘- ร่าง -

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2.1 การดาเนินการรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
ตามทีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตั้งเป้าให้โครงการ วมว. ทุกศูนย์ ด่าเนินการคัดเลือก
และรั บ นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการฯ จ่ า นวนนั ก เรี ย น 30 คนต่ อ 1 ห้ อ งเรี ย น ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษานั้ น
ทั้งนี้โครงการฯ ได้ด่าเนิ นการรับนั กเรียนได้เต็มจ่านวน 30 คน ดังนั้น โครงการฯ ได้ด่าเนินการบรรลุตามแผน
ร้อยละ 100
2.2 ผลการเรียนของนักเรียน
ตามทีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก่าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ไว้ดังนี้ คือ
นักเรียนในโครงการฯ ต้องได้ระดับคะแนนเฉลียรวมทุกวิชา ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.50 และต้องได้
คะแนนเฉลียรวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.00 นั้น ทั้งนี้ผลการเรียน
ของนักเรียนในโครงการทุกคน ทีผ่านมานั้น มีระดับคะแนนผลการศึกษาผ่านและสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาทีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก่าหนดไว้ ดังนั้น โครงการฯได้ด่าเนินการบรรลุตามแผน
คิดเป็นร้อยละ 100
ตามทีหลักการของหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระบุให้ นักเรียนในโครงการฯ ทุกคน
ต้ อ งท่ า โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งน้ อ ยคนละ 1 ชิ้ น เพื อเน้ น ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะ ประสบการณ์ และ
การคิดวิเคราะห์ในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการท่าและน่าเสนอโครงงานนั้น โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ได้จัดการสอนเสริมชือรายวิชาโครงงาน เพือสนับสนุนให้นักเรียนท่าโครงงานได้อย่างมีศักยภาพ
โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นทีปรึกษาโครงงาน ทั้งนี้ ได้ก่าหนดไว้ว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปัจจุบัน) ทุกคนจะต้องมีโครงงานเพือเตรียมสอบจบวิชาโครงงานในภาคเรียนที 2
ผลคือทุกคนมีโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100
2.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามทีหลักการของหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ระบุให้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนทีหลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา นั้น โครงการฯ ได้ด่าเนินการ
จัดกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นตามแผนปฏิทิ นกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนประจ่าปี โดยนักเรียนในโครงการทุกคน
จะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนตามทีหลักสูตรฯ ก่าหนดไว้ และมีเล่มบันทึกกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรีย นเป็ น รายบุ คคล ส่ าหรับ การตรวจสอบเพื อจบหลั กสู ตรในมัธ ยมศึกษาปีที 6 นั้น ได้บ รรลุ ตามแผน
คิดเป็นร้อยละ 100
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีข้อที 4 ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โครงการฯ นี้จึงเป็นโครงการฯ ทีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้
ร่วมด่าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพือสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และด้วยหลักสูตร
ของโครงการห้องเรียนวิท ยาศาสตร์ ได้ก่าหนดไว้ว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ทุกคนจะต้องมี
โครงงานเพื อเตรีย มสอบจบ โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลั ย เป็น ที ปรึก ษาโครงงาน ซึ งมีโ ครงงานนัก เรีย น
ได้เ ข้า ร่ว มน่ า เสนอผลงานทั้ง ในและต่า งประเทศ อีก ทั้ง ได้รับ รางวัล ต่า งๆ ส่ง ผลให้ อาจารย์ ที ปรึก ษา
โครงงานได้รับชือเสียงและผลงานทางวิชาการ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

80

‘- ร่าง -

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
การให้ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการด่าเนินโครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก่ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี) แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความส่าคัญต่อการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกรอบแบบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (2551 – 2565) ซึงโครงการนี้จะเป็นตัวป้อนนักเรียนทีมี
คุณภาพให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการบ่มเพาะให้เป็นนักวิจัยทีมีคุณภาพได้ต่อไป
5. ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
5.1 ระดับชาติ
นั กเรีย นในโครงการห้ องเรี ย นวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี ได้ผ่ านการคัดเลื อกให้ เข้าร่วมโครงการ
โอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 1 และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มทส. (ค่าย 2) เพือเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ และได้รับรางวัล แยกตามสาขาวิชาต่างๆ ซึงเป็นการสร้างชือเสียงให้กับ
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี และ สอวน. ศูนย์ มทส. ด้วย
ผลงานการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2557
สาขาวิชา
1. ฟิสิกส์

วันที่/สถานที่แข่งขัน
การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ
ครั้งที 14 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระหว่างวันที 2-6 เมษายน 2558

นักเรียนที่ได้รับรางวัล
1. นางสาวกนกวรรณ รุ่งนภาไพร
เหรียญทองแดง
2. นางสาวมณฑธร ศุภรณ์พานิช
เหรียญทองแดง
3. นางสาวณัฐณิชา ศรีวิทิพย์เหรียญ
ทองแดง

2. ชีววิทยา

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ
ครั้งที 12 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ระหว่างวันที 3 - 7 เมษายน 2558

1. นายนทีธร นุชกลาง
เหรียญทองแดง
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรม/การแข่งขันต่างๆ
กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที 5 ส่าหรับนักเรียนในโครงการ วมว. รุ่นที 5 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี ระหว่างวันที 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยึสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
สาขาเคมี (ประเภทการน่าเสนอแบบ Oral Presentation)
โครงงานเรือง A Direct Voltammetric Assay for Flux Measurement of Redox Species
through Semipermeable Membrane
จัดท่าโดย
1. นางสาวกนกพร จันทร์เมือง
2. นางสาวธัญชนก ศิริครรชิตถาวร
3. นางสาวสปัน เย็นเสมอ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (ประเภทการน่าเสนอแบบ Oral Presentation)
โครงงานเรือง Developing a Mechanism for Energy Harvesting Used in Rural Area
จัดท่าโดย
1. นายนทีธร นุชกลาง
2. นายวรพชร บถพิบูลย์
3. นายทัตเทพ รักพาณิชย์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ (ประเภทการน่าเสนอแบบ Oral Presentation)
โครงงานเรือง Detecting Symmetries in Thai Traditional Music
จัดท่าโดย
1. นายภาณุศร กลึงสุวรรณชัย
2. นายวศิน ชนยุทธ
3. นายสุพัฒนะ แพะขุนทด
4. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 4,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (ประเภทการน่าเสนอแบบ Poster Presentation)
โครงงานเรือง ศึกษาแนวทางการเพิมประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์แบบสารกึงตัวน่า
จัดท่าโดย
1. นายชนะ มือขุนทด
2. นายสัตยพัฒน์ พิสิฏฐ์สุรสีห์
3. นางสาวอรญา ชนะรัตน์
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 4,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
สาขาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อมและนิเวศวิทยา (ประเภทการน่าเสนอแบบ Poster Presentation)

โครงงานเรือง การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซึมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ของจอก
(Pistia stratiotes L.) และจอกหูหนู (Salvinia cucullata Roxb.ex Bory)
จัดท่าโดย
1. นายภูเบศร์ นากดี
2. นางสาวปัณฑารีย์ แถวไธสง
5.2 ระดับนานาชาติ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 (วมว.รุ่นที 7) นายธัมม์ ธรรมวิเศษ ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน
(ประเภทกลุ่ มบุ คคล) 2 เหรี ยญทองแดง(ประเภทบุ คคล/ที ม) การแข่ งขั นคณิ ตศาสตร์ ระหว่ างประเทศ :
International Mathematics Competition (IMC 2014) ณ เมื องแทจอน สาธารณรั ฐเกาหลี ใต้ ส่ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ส่ง 32 นักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ:
International Mathematics Competition 2014 (IMC 2014) ณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จ่านวน
32 คน
2. ก ารแ ข่ งขั น โค รงงาน วิ ท ย าศ าส ต ร์ Asia Pacific Conference of Young Scientists
(APCYS 2014) ระหว่างวันที 18 – 22 สิงหาคม 2557 ณ ประเทศอินโดนิเซีย โดยมี รศ. ดร. มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย
เป็ นอาจารย์ผู้ ดูแลให้ ค่าปรึกษาในการแข่งขันครั้งนี้ นั้นผลการแข่งขันนักเรียนในโครงการฯ ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันมาทั้ง 2 โครงงาน ได้แก่
- นายวิชรัตน์ ทองคลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Oral
presentation และเหรียญเงิน ประเภท Poster presentation จากโครงงานเรือง Ethanol Dehydration
in Liquid phase and Vapor Phase using Zeolite and Cassava Starch Adsorbents
- นายภู ริ น ท์ สถิ โ รภาส นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 6 รางวั ล เหรี ย ญเงิ น ประเภท Oral
presentation และเหรียญทอง ประเภท Poster presentation จากโครงงานเรื อง A Structural Study
of Glasses Using X-ray Absorption Technique and Computer Simulation
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ
กิจกรรมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที 22 International Conference of
Young Scientists (ICYS) ตั้งแต่วันที 19-25 เมษายน 2558 ณ เมืองอิซเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี เป็นกิจกรรม
ประชุ ม ฯ ที เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นที มี อ ายุ ไม่ เกิ น 20 ปี บ ริบู ร ณ์ ที ก่ า ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ได้น่ าเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า แบบบรรยายใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์
สิงแวดล้อม ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีรูปแบบการประชุมคล้ายกับการประชุม
วิชาการ (Conference) ของนักวิทยาศาสตร์ และมีการใช้ภาษาในการสือสารเป็นภาษาอังกฤษ ภายหลังจาก
การน่าเสนอ 10 - 15 นาที จะเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมจากนานาประเทศได้ซักถาม วิจารณ์ อภิปราย
หรื อ ให้ ข้ อ เสนอแนะ โดย นายสรั ช ลิ วศิ ริ รั ต น์ ในสาขาฟิ สิ ก ส์ และ 1 รางวั ล โปสเตอร์ ดี ที สุ ด
(Best Poster)
(เอกสารอ้างอิง : สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา 2557)
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การประเมินตนเอง

:

ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย () ไม่
บรรลุเป้าหมาย()

ด่าเนินการครบทุกข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ



รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที 12.2.1 : ค่าสังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที 66/2558 เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
-

สรุปผลการด่าเนินงาน ประจ่าปีการศึกษา 2557

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 :

การด่าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)
ผลผลิต
ข้อ

คะแนน 1
เกณฑมาตรฐาน

:
:

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ

: 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

มี ()หรือไม่มี()
การดาเนินการ


2. ผลการด่าเนินงานตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80



3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน/สังคม



4. มีผลกระทบทีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน/สังคม



5. มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคล



รายละเอียดการดาเนินงาน

:

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
Plan / การจัดทาแผนการดาเนินงาน :
มีการวางแผนการด่าเนิ น งานและเป้าหมายทีชัดเจน เพือเป็นศูนย์รวมของการวิจัยและพัฒ นา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒ นาผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถต่อยอดเพิมเติมในเชิงธุรกิจได้
DO / การดาเนินงาน :
มีการด่าเนินงานผ่านกิจกรรม ประกอบด้วย
1) กิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2) กิจกรรมการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
3) กิจกรรมการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์
4) กิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที
5) การให้ค่าปรึกษาเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือสนับสนุนการพัฒ นาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย
6) การให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
7) การให้บริการห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการห้องปฏิบัติการ
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
Check / การตรวจสอบประเมิน ผลการดาเนิน งาน : มีการติดตามโครงการ ตลอดจนการ
ประเมินสรุปผลงานอย่างต่อเนือง เพือแก้ไขปัญหาและลดข้อจ่ากัดทีอาจเกิดขึ้นในกิจกรรมบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ การให้ค่าปรึกษาเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒ นาขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยี แ ละวิ จั ย ของภาคเอกชนในพื้ น ที และการวิ จั ย และพั ฒ นาร่ ว มกั บ ภาคเอกชน
เพือให้สามารถท่างานได้อย่างต่อเนืองและเต็มประสิทธิภาพ
Action/ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการด าเนิ น งาน : มี ก ารพั ฒ นางานวิ จั ย ที เกี ยวข้ อ งกั บ ด้ วย
มีเป้ าหมายสูงสุ ด คือ ให้มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี รักษาความเป็ นผู้ น่า ด้านการวิจัยและพั ฒ นา
พลังงานทดแทนของประเทศต่อไป
(เอกสารอ้างอิง : รายงานประจาปี 2558 หน้า 46-58)
2. ผลการดาเนินงานตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
โครงการประจ่ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มี ก ารด่ าเนิ น งานบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ และ
เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ ร้อยละ 90
ผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการ
1. การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
2. การให้ค่าปรึกษาเชิงลึก
3. การยืนค่าขอด้านทรัพย์สินทางปัญญา
4. การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

เป้าหมาย

ผล

บรรลุเป้าหมาย
(%)
9 ราย
9 ราย
100
30 คก.
31 คก.
103
10 ผลงาน 10 ผลงาน
100
30 ราย
30 ราย
100

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน/สังคม
ผลงานทีผ่านมา ท่าให้เกิดการน่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้
ที สามารถต่ อ ยอดในเชิ ง ธุ ร กิ จ และนวั ต กรรม ที เชื อมโยงทุ ก มิ ติ ข องการพั ฒ นาอย่ า งบู ร ณาการ
ทั้ ง ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ / เทคโนโลยี ทรั พ ยากรธรรมชาติ / สิ งแวดล้ อ ม สั ง คม และเศรษฐกิ จ
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒ นาด้านวิชาการ คือ
มุ่งสร้างผลงานทางวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ใหม่ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้
ความเชียวชาญ เพือสร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
การศึ กษา การวิจั ย-พั ฒนาการฝึ กอบรมนานาชาติในภู มิ ภาค (Regional Education Hub) และน่ าไปสู่
การพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต (เอกสารอ้างอิง : รวมผลงาน iTAP ยกระดับเทคโนโลยีของ SMEs ไทย
หน้า 8-11)
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน/สังคม
ผลกระทบทีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน และชุมชนหรือสังคม และเป็นการส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนเกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จากการต่อยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยผลของ
โครงการสามารถใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ ผ่านการสนับสนุน
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมไทย (iTAP) ได้ เริ มด่ า เนิ น การประเมิ น ผลกระทบเชิ ง
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‘- ร่าง -

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
เศรษฐศาสตร์ของโครงการที iTAP ได้ให้การสนับสนุน โดยเลือกจากโครงการทีด่าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี จากผลการด่าเนินงานของ iTAP ก่อให้เกิดผลกระทบจากการลงทุนและการจ้างงาน
ที เกิ ด จากโครงการเป็ น มู ล ค่ า 101.6 ล้ า นบาท ในปี พ.ศ. 2555 และมู ล ค่ า 680.8 ล้ านบาท
ในปี พ.ศ. 2556 ก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านอืน ได้ แก่ การมี ก่ าไรเพิ มขึ้ น ลดต้นทุ น ลดการน่ าเข้า/เพิ ม
การส่ งออก ฯลฯ คิ ดเป็ น มู ล ค่ า 701.5 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2555 และมู ล ค่ า 1,527.9 ล้ านบาท
ในปี พ.ศ. 2556 (เอกสารอ้างอิง : รวมผลงาน iTAP ยกระดับเทคโนโลยีของ SMEs ไทย หน้า 12)
5. มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคล
ได้ มี ก ารส่ ง ผลงานที อยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ มทส. ร่ ว ม งาน NESP
INNOVATION FAIR 2015 เพือหาตัวแทนผู้ชนะเลิศในระดับภูมิภาค เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพือเชิดชูเกียรติผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคส่งเสริมให้เกิดผลงานวิ จัยและ
นวัตกรรมเกิดการพัฒ นาและต่อยอดงานนวัตกรรมอย่างต่อเนืองสร้างความภาคภูมิใจในผลงานให้ กับ
เจ้าของผลงานนวัตกรรมนั้น และสร้างภาพลักษณ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรม โดยได้รับรางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – การะบวนการนวัตกรรม
- รางวัลชนะเลิศ สาขาพัฒนาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
- รางวัลชมเชย สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – กระบวนการนวัตกรรม
- รางวัลชมเชย สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 2 ผลิต
- รางวัลชมเชย สาขาพัฒนาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ด่าเนินการครบทุกข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย ()
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

5 ข้อ



เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
- รายงานประจ่าปี 2557 หน้า 46-58
- รวมผลงาน iTAP ยกระดับเทคโนโลยีของ SMEs ไทย (หน้า 8-11 และ 12)
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
Technopolis.sut.ac.th/ระบบบริหารคุณภาพ/ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
Sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20150703
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‘- ร่าง ตารางที่ 5 : สรุปคะแนนองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามผลการด่าเนินงานเทียบกับเป้าหมายและเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

1

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

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)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5

= 100 %

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

7 ข้อ

ครบ 7 ข้อ

5 คะแนน



5 ข้อ

ครบ 5 ข้อ

5 คะแนน



5 ข้อ

ครบ 5 ข้อ

5 คะแนน



6 ข้อ

ครบ 6 ข้อ

5 คะแนน



5.00

บรรลุครบทุกตัวบ่งชี้

5 คะแนน



5.00

บรรลุครบทุกตัวบ่งชี้

(จากเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ)

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

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7

= 100 %

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8

7 ข้อ

(จากเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ)

ครบ 7 ข้อ

= 100 %

* ให้ระบุเป็ นตัวเลขทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์ทใ่ี ช้ประเมินสำหรับตัวบ่งชีน้ นั ้ ๆ เช่น ระบุเป็ นค่ำร้อยละ หรือระบุเป็ นจำนวน หรือระบุเป็ นข้อ หรือระบุเป็ นระดับ
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‘- ร่าง องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย*

2

ผลการ
ดาเนินงาน*

คะแนนการ
ประเมิน
ตามเกณฑ์

ครบ 9 ข้อ

5 คะแนน

ครบ 8 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ
เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

9 ข้อ
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 9 ข้อ)

ตัวบ่งชี้ 9.2

ระดับความส่าเร็จในการด่าเนินการระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ (เทคโนธานี 1)

8 ข้อ




(จากเกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ)

บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้

5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9

จาก 2 ตัวบ่งชี้
= 100 %

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
13.35

2 คะแนน



> ร้อยละ 50

ร้อยละ
62.52

5 คะแนน



> 4.00

4.69

5 คะแนน



6 ข้อ
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ)

บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้

4.25

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 11

จาก 4 ตัวบ่งชี้
= 75 %

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ 12.1

ตัวบ่งชี้ 12.2

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงาน
การด่าเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ตัวบ่งชี้ 12.3

การด่าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

ร้อยละ 90-100

ร้อยละ 92

5 คะแนน



4-5 ข้อ

ครบ 5 ข้อ

5 คะแนน



4-5 ข้อ

ครบ 5 ข้อ

5 คะแนน



5.00

บรรลุครบตัวบ่งชี้

(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ)
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ)

= 100 %
บรรลุ 17 ตัวบ่งชี้

4.83

จาก 18 ตัวบ่งชี้
= 94.44 %

* 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 2555 – 2557
ปี 2555
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก
ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน (ปี 2557 เปลี่ยนเป็น 12.2)
ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (ปี 2557 เปลี่ยนเป็น 12.3)

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



-

-

-

-

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
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ปี 2557

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 2556

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

5
5
6

5
5
5
5.00




100 %
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ปี 2555
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ปี 2557

เป้า
หมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

เป้า
หมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

เป้า
หมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

7

7

5
5.00


100 %

7

7

5
5.00


100 %

7

7

5
5.00


100 %

9
8

8
7

4
4




8
8

8
7

4
4




9
8

9
8

5
5




4.00

0%

4.00

0%

5.00

100 %

5



5



5



2



5



5
4.25


75 %

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ 9.2 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ
(เทคโนธานี 1)

ปี 2556

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
15.24
ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
>
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา (มทส.3)
ร้อยละ 50 ร้อยละ
176.52
ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
>
เทคโนโลยี (มทส. 4)
4.00
4.55

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 11

3



5



5
4.50


75 %

6

6

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

2



5



5
4.25


75 %

6

6

>
ร้อยละ 25 ร้อยละ
13.35
>
ร้อยละ 50 ร้อยละ
62.52
>
4.00
4.69

หมายเหตุ : ปี 2557 ปรับตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.1 เป็นตัวบ่งชี้ที่ 12.2 และปรับตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.2 เป็นตัวบ่งชี้ที่ 12.3
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ปี 2555
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้า
หมาย

ผล

ร้อยละ
80
-

ร้อยละ
95.00
-

-

-

ปี 2556
บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

เป้า
หมาย

ผล

5
-


-

ร้อยละ
80
-

ร้อยละ
95.00
-

-

-

-

-

5.00
4.72

คะแนน

ปี 2557
บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

เป้า
หมาย

ผล

คะแนน

บรรลุ()/
ไม่บรรลุ()

5
-


-

ร้อยละ
90-100
4-5 ข้อ

ร้อยละ
92.00
5

5
5




-

-

4-5 ข้อ

5

5



100 %

5.00

100 %

5.00

100 %

บรรลุ

4.67

บรรลุ

4.83

บรรลุ

คะแนน

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 12.2 การดาเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ตัวบ่งชี้ 12.3 การดาเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
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14 ตัวบ่งชี้

15 ตัวบ่งชี้

17 ตัวบ่งชี้

จาก

จาก

จาก

18 ตัวบ่งชี้

18 ตัวบ่งชี้

18 ตัวบ่งชี้

= 77.78 %

= 83.33 %

= 94.44 %
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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 :

1. พนักงานบางส่วน โดยเฉพาะพนักงานใหม่ยังขาดความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงาน

แนวทางแก้ไข :

1. จัดประชุมพนักงานประจาเดือนหรือประจาไตรมาส เพื่อทบทวนภารกิจของหน่วยงาน

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 ซึ่งจะส่งเสริมให้ เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสั งคม
2. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการที่ห ลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น การจัด ฝึกอบรม
สั ม มนา ทั้ งแบบ Public Training และ In-house Training การให้ บ ริ ก ารวิ เคราะห์ ท ดสอบ
ทางห้ องปฏิบั ติการ ศูน ย์ทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ค่ายวิช าการและแหล่ งศึกษา
เรี ย นรู้ ท างด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการให้ ค าปรึก ษาเฉพาะพื้ น ที่ เป็ น ต้ น
ทาให้สามารถรองรับกลุ่มผู้รับบริการได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. มีก ารประสานงานกั บ คณาจารย์ในสานั ก วิช าต่ างๆ ในมหาวิท ยาลัย เพื่ อดาเนิ น การให้ บ ริการ
วิชาการแบบบูรณาการ ทาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาต่างๆ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น โดยมี
รูปแบบความร่วมมือในลักษณะ MOU การจ้างเป็นที่ปรึกษา และการดาเนินงานโครงการร่วมกัน
ซึ่งจะก่อให้เกิดภาคีในการดาเนินงานด้านบริการวิชาการที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง
5. มีการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการศึกษา
ด้ านเกษตร ด้ านภาษาต่ างประเทศ และด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สามารถตอบสนองต่ อ
ความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างกว้างขวาง
6. มี ระบบการบริ หารงาน ISO9001:2008 เป็ นระบบที่ สร้ างความเชื่ อมั่ นและความพึ งพอใจให้ แ ก่
ผู้รับบริการ

แนวทางเสริม :
1. ควรหาวิธีการหรือรูปแบบความร่วมมือกับคณาจารย์ในสานักวิชาต่างๆ เพื่อจัดบริการวิชาการ
แบบบูรณาการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2. ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสั งคม
ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่
3. ควรนาระบบฐานข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเชื่อมโยงกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเพิ่มการบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Training) ให้มากขึ้น

จุดอ่อน :
1. คณาจารย์ในสานักวิชาต่างๆ มีภาระงานสอนจานวนมาก ทาให้การดาเนินงานบริการวิชาการ
ไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ
2. การดาเนินงานบริการวิชาการบางโครงการยังขาดการติดตามและประเมินผลกระทบที่มีต่อบุคคล
ชุมชนและสังคม
3. ยังขาดฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร และผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไข :
1. ควรหาวิธีการสร้างแรงจูงใจหรือปรับปรุงรูปแบบการการดาเนินงานด้านบริการวิชาการเพื่อให้
คณาจารย์ในสานักวิชาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการวิชาการให้มากขึ้น และปรับปรุง
ระบบการบริการให้คณาจารย์เกิดความมั่นใจในการบูรณาการงานร่วมกัน
2. ควรจัดกิจกรรมบริการวิชาการโดยคานึงถึงกระบวนการ PDCA เพื่อให้การดาเนินงานครบวงจร
โดยเฉพาะการติดตามผลกระทบที่มีต่อบุคคล ชุมชนและสังคม รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ในการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. ควรกาหนดแผนและงบประมาณในการปรับปรุง ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/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 ทาให้การ
ดาเนินงานด้านบริการวิชาการสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ที่กาหนดไว้ได้ครบทุกตัวชี้วัด
2. มีการนานโยบายหลักของมหาวิทยาลัยมาปฏิบั ติอย่างเป็นรูปธรรม 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
3. 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
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเด่น :

1. มีการบริห ารจัดการทางการเงินและงบประมาณภายใต้ระเบียบบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลั ย
มีการจัดทารายงานงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่ อคณะกรรมการบริห ารเทคโนธานีและ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาตามขั้นตอน

แนวทางเสริม :
1. ควรมีการจัดทางบประมาณใกล้เคียงความเป็นจริง และให้มีการปรับปรุงงบประมาณกลางปีน้อยที่สุด

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 ในรายงานการประเมิ 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 ปรากฏ
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 มีความต่อเนื่องของข้ อมูลและ
ใช้ป ระโยชน์ ในงานที่ เกี่ย วข้อง ได้แก่ การจัดทารายงานประจาปี การรายงานผลงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีแก่มหาวิทยาลัย
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จุดอ่อน :

ไม่ปรากฏ

แนวทางแก้ไข :
ไม่มี

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
จุดเด่น :
1. มี ก ารท าวิ จั ย และพั ฒ นาจากปั ญ หาของภาคอุ ต สาหกรรม และต่ อ ยอดงานวิ จั ย พั ฒ นาทาง
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศได้อย่างยั่งยืน
2. มีระบบการบริหารงาน ISO 9001:2008 ทาให้เกิดการดาเนินงานอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน
และสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

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 ควรให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการประสานงานและ
รับผิดชอบด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

จุดอ่อน :

1. บุคลากรผู้ให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคณาจารย์ ส่วนใหญ่มีภาระ
งานมาก ทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริหาร จึงไม่สามารถให้บริการผู้ขอรับบริการ
ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกด้าน

แนวทางแก้ไข :

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความจาเป็น/ ความสาคัญของ

การให้ บ ริก ารด้านการปรั บ แปลง ถ่ ายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมแก่ สั งคม เช่ น
ให้น้าหนักภาระงานด้านนี้ให้มากขึ้น และมีรางวัลพนักงานดีเด่นด้านปรับแปลง 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 มีการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิ บัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาหน่วยงานครบทุกตัวชี้วัด
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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 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

ส่านักวิชา

ศูนย์
ศูนย์ ศูนย์กิจการ ศูนย์
ศูนย์ สถาบัน
ศูนย์
ศูนย์
นานาชาติ
นวั
ต
กรรมฯ
บรรณสารฯ
เครื
อ
่
งมื
อ
ฯ
บริการฯ
คอมฯ
สหกิจฯ วิจัยฯ

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 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ















เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง





หมายเหตุ


ศสพ., สพค. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน QA
สสว. เพื่อจัดทาภาพรวม
สถาบันและจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง




สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง





สกจ. ให้ข้อมูล
ในระดั
บสถาบัน
(
แก่งาน QA สสว.
รายงาน
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ข้อมูลเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้อง
สพค.)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

(
สพค.,สกจ. ให้ข้อมูล
สนับสนุน
กาหนดเป็น
ในระดับสถาบัน
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
แก่งาน QA สสว. เพือ่
สกจ. สพค.
จัดส่งให้หน่วยงานที่
- สถานพัฒนาคณาจารย์ ให้เปลีย่ นชื่อตัวบ่งชี้เป็น “ระบบการพัฒนาคณาจารย์”
เท่านั้น)
เกี่ยวข้อง
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome

1
ภาคผนวก ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขนั้ ต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

1

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้

หมายเหตุ (สกอ.) : กรณีของการประเมินระดับสานักวิชา หากประเมิน
การประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่กาหนดใน
ระดับสถาบันให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของ
ตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน
- ศูนย์ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้” (ยกเว้น ศบส. ให้ใช้ชื่อตัวบ่งชี้เดิม)
- ส่วนกิจการนักศึกษา ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา”
- ส่วนอาคารสถานที่ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา”

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







(

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.)







เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง

ศบก. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง




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

2
ภาคผนวก ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขนั้ ต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

2

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 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ 
อิสระใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาโท 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ยกเว้น สวพ.,

สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

สวพย.)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ 
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(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 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ

(



ฝ่ายกิจการนักศึกษา,
สมาคม มทส., ศสพ. ให้
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิ จกรรมนั กศึ กษา 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ก
าหนดเป็
น
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
ให้ข้อมูลในระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
แก่งาน QA สสว. เพือ่ จัด
สกน. เท่านัน้ )
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome
กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้ )

3
ภาคผนวก ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขนั้ ต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

3

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้

4

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจั ดการความรู้จากงานวิ จั ย
หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ างสรรค์ ต่ อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิ จั ยหรื องานสร้ างสรรค์ ที่ ได้ รั บการตี พิ มพ์
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 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)



ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย
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

4
ภาคผนวก ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขนั้ ต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

4

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 หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ด้านต่าง 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



(

สกน., สอส. สโมสร
เทคโนโลยีสุรนารี
ให้ข้อมูลแก่งาน QA สสว.
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome



ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านั้น
และ 
รายงาน
เฉพาะ สอส.)

5
ภาคผนวก ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขนั้ ต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

5

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหารทุก
ระดับของสถาบัน

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

สถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ให้ขอ้ มูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ข. การเรียนการสอน




(
ศบก./ ศบส./ ศนท. ให้
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
รายงาน
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
เฉพาะ
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ฟาร์มฯ เท่านัน้ ) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค. การวิจัย


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

























6
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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
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ
รวมบริการ ประสานภารกิจ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน

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

สกบ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว.
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กาหนด
เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ
สกบ.เท่านั้น)

























(

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพือ่ จัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ฝ่ายบริหารให้ข้อมูล







 



ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
------------------------------------------------เป็นการประเมินในระดับสถาบัน สานักวิชาไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้---------------------------- ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ให้ข้อมูล ในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว.
ฝ่ายวิชาการประสานขอ

ข้อมูลผลการประเมิน
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง




ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายวางแผน,
สกบ., ส่วนบริหาร
กาหนด
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)
สินทรัพย์ ให้ข้อมูลใน
เป็นตัวบ่งชี้ที่
ระดับสถาบันแก่งาน QA
เฉพาะ สกบ.
สสว. เพื่อจัดส่งให้
เท่านั้น)
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(ส่วนบริหารสินทรัพย์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน)
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome

7
ภาคผนวก ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขนั้ ต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557

7

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 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา



ภายใน
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 (4 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด

และพัฒนาเทคโนโลยีตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการ

ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี













เทคโน สนง.อธิการบดี
ฟาร์มฯ/
และหน่วยงานที่
ธานี
สุรสัมมนาคาร
เกี่ยวข้อง





หมายเหตุ



(

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ให้ข้อมูลในระดับสถาบัน
แก่งาน QA สสว. เพือ่
จัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้
เฉพาะ
สกน.
เท่านั้น)



















 





















 





















 





















 



เทคโนธานี ให้ขอ้ มูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน
QA สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

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

8
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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
9
ภาคผนวก ก : รายละเอียดตัวบ่งชี้ขนั้ ต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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ภาคผนวก ข
รายการหลักฐาน : เอกสารประกอบตัวบ่งชี้
(แยกฉบับ)

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที่ 5.1.1

ผังการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ

เอกสารประกอบที่ 5.1.2

(ตัวอย่าง) การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุน
การวิจัย
(ตัวอย่าง) โครงการที่การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
สนับสนุนการวิจัย ชุดที่ (1) (2) (3) และ (4)

เอกสารประกอบที่ 5.1.3
เอกสารประกอบที่ 5.1.5

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มดาเนินงานในรูปแบบของโครงการคลินิกเทคโนโลยี
และการสรุปผลการประเมินการดาเนินงาน ชุดที่ (1) และ (2)

เอกสารประกอบที่ 5.2.1

(ตัวอย่าง) แบบสารวจความต้องการชุมชน

เอกสารประกอบที่ 5.2.3

(ตัวอย่าง) โครงการที่มีผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
ที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ชุดที่ (1) และ (2)

เอกสารประกอบที่ 5.2.4

(ตัวอย่าง) กระบวนการดาเนินงานโครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ สมศ. ที่ 9.1 กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
เอกสารประกอบที่ 7.1.1

สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ประจาปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบที่ 7.2.1

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบที่ 7.3.1

แผนการดาเนินงาน “หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบที่ 7.3.2

ภาพรวมการเชื่อมโยงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

เอกสารประกอบที่ 7.3.3

แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นการใช้บริการ
งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ประจาปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบที่ 7.3.4

แบบสรุปการปรับปรุงแก้ไขงานสารสนเทศ

เอกสารประกอบที่ 7.3.5

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน

เอกสารประกอบที่ 7.4.1 (1) คาสั่ง มทส.เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะทางานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี
(2) - โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี
- ขั้นตอนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี
- ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี
- แผนดาเนินงานระบบบริหารความเสีย่ งเทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2557
ภาคผนวก ข : รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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เอกสารประกอบที่ 7.4.2 (1) SUT-RM1 คาอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2557
(2) SUT-RM2 รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับหน่วยงานประจาปี
งบประมาณ 2557
เอกสารประกอบที่ 7.4.3

SUT-RM3 การจัดลาดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์

เอกสารประกอบที่ 7.4.5

SUT-RM6 รายงานผลการดาเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2557

เอกสารประกอบที่ 8.1.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของเทคโนธานี

เอกสารประกอบที่ 8.1.2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณ
และการคลัง ประจาปีงบประมาณ 2557

เอกสารประกอบที่ 8.1.6

หนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2557
ตามบันทึกที่ ศธ 5603(1)/117 ลว. 8 ก.ค. 2558

เอกสารประกอบที่ 9.1.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี

เอกสารประกอบที่ 9.1.8 (1) ศธ 5601(2)/ว 21 ลงวั นที่ 16 เมษายน 2558 เรื่อ ง ขอเชิญ เข้า ร่ ว ม
รับฟังการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการนา EdPEx/TQA มาใช้ในการพัฒนา
หน่วยงาน” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความสาคัญของโครงร่างองค์กร
และการเขียนโครงร่างองค์กรเบื้องต้น”
(2) ศธ 5601(2)/ว 6 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การเชิญประชุม
เตรียมความพร้อมสาหรับการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ของ สกอ.
สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
เอกสารประกอบที่ 9.2.1

ประกาศนโยบาย และวัตถุประสงค์คุณภาพ

เอกสารประกอบที่ 9.2.2

คาสั่งแต่งตั้งผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมตามระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี

เอกสารประกอบที่ 9.2.3

แผนการดาเนินกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี
ปีงบประมาณ 2557 - 2558

เอกสารประกอบที่ 9.2.4

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

เอกสารประกอบที่ 9.2.6

กาหนดการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับตรวจ
ประเมินระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008

ภาคผนวก ข : รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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เอกสารประกอบที่ 9.2.7

ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ท าหน้ า ที่ ต รวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน (IQA : Internal
Quality Audit) ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี

เอกสารประกอบที่ 11.1

(1) ผังกระบวนการการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
(2) การใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์
(3) การถ่ายทอดเทคโนโลยี

เอกสารประกอบที่ 11.2.1

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมต่ออาจารย์ประจา
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

เอกสารประกอบที่ 11.2.2

รายชื่ออาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

เอกสารประกอบที่ 11.3.1

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58)

เอกสารประกอบที่ 11.3.2

งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557
(ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) (เฉพาะกิจกรรมของเทคโนธานี)

เอกสารประกอบที่ 11.4

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) (เฉพาะกิจกรรมของเทคโนธานี)

เอกสารประกอบที่ 12.1.1

รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2557 เทคโนธานี
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

เอกสารประกอบที่ 12.1.2

คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 891/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน
การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และคณะทางานติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณและผลดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติ เทคโนธานี

เอกสารประกอบที่ 12.1.3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณ
และการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบที่ 12.2.1 :

ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ที่ 66/2558 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ภาคผนวก ข : รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557
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ภาคผนวก ค
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 539/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี

ภาคผนวก ค คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วีรชัย อำจหำญ
ผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
ประธำนคณะทำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปภำกร พิทยชวำล
รองผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
รองประธำนคณะทำงำน
อำจำรย์ ดร. รุจ มรกต
ผู้จัดกำรสำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร
คณะทำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย
ผู้จัดกำรสำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม
คณะทำงำน
อำจำรย์ ดร. พรรษำ ลิบลับ
ผู้จัดกำรสำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ
คณะทำงำน

นำงสำวอรวรรณ จรุงจิตอภินันท์
หัวหน้ำหน่วยกำรคลังและงบประมำณ
คณะทำงำน

ภาคผนวก ค : คณะทำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเทคโนธำนี

นำงนพคุณ กสำนติกุล
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
คณะทำงำนและเลขำนุกำร

นำงสำวมณฑิรำ วรรณกลำง
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำงปำริชำติ ศิริธรปัญญำ
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำงนภัทร สมวงศ์
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำงสำววรำภรณ์ วิริยะไชยวงศ์
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำงณัฐพิรำภรณ์ คล้ำยสมมุติ
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ภาคผนวก ค : คณะทำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเทคโนธำนี

