
 



  

‘-ร่าง - 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2557 
(กรกฎาคม 2557 – มถิุนายน 2558) 

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

                         

 

 

 

 

คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี 

กันยายน  2558   

  หมายเลขเอกสาร 

 

 

SD: TDO: 1(4)-07 

แก้ไขครั้งท่ี    00 
วันท่ีบังคับใช้  31 กรกฎาคม 2558 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา  2557 
 

คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี  

1. ผู้อ านวยการเทคโนธานี       ประธาน 
2. รองผู้อ านวยการเทคโนธานี     รองประธาน 
3. หัวหน้าส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร   คณะท างาน 
4. หัวหน้าส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  คณะท างาน 
5. หัวหน้าส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ  คณะท างาน 
6. หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ    คณะท างาน 
7. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี    คณะท างานและเลขานุการ 
8. นางสาวมณฑริา  วรรณกลาง     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางปาริชาติ  ศิริธรปัญญา     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางนภัทร  สมวงศ ์      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาววราภรณ์  วิริยะไชยวงศ์    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวณัฐพิราภรณ์  คล้ายสมมุติ    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
พิมพ์คร้ังท่ี 3 :  กันยายน  2558 

ผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ ์: ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธาน ีเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   เลขท่ี 111  อาคารสุรพัฒน์ 1 

   ถ.มหาวิทยาลยั  ต.สรุนาร ี

   อ.เมือง  จ.นครราชสมีา  30000 

   โทรศัพท์ 0-4422-4859, 4905 

   โทรสาร 0-4422-4814 

ผู้ออกแบบปก :  ตุลชัย  ทิพเวช 

เผยแพร่ผ่าน WEBSITE : http://technopolis.sut.ac.th/src/plugin/ckfinder/userfiles/files/qa/0103qa/01report/04reportSAR57.pdf 

สถานที่พิมพ ์:  อาคารสรุพัฒน์ 1 เทคโนธานี 

   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

   เลขท่ี 111  อาคารสุรพัฒน์ 1 

   ถ.มหาวิทยาลยั  ต.สรุนาร ี

   อ.เมือง  จ.นครราชสมีา  30000 



‘- ร่าง - 
 

  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปกีารศึกษา 2557 ก 

 

 
ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานการวิเคราะห์ และประเมินผลงานของเทคโนธานีในรอบปีการศึกษา 2557 
(กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพ่ือให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเทคโนธานีจะน าผลประเมินไปใช้ก าหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น         
และแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้  ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษา เทคโนธานี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี              
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      
ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาการท างานของเทคโนธานี                    
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามปณิธาน และวิสัยทัศน์ของเทคโนธานีต่อไป 
 
 
 

 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชยั  อาจหาญ) 

ผู้อ านวยการเทคโนธานี 
ประธานคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี 
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บทสรุปผู้บริหาร 

เทคโนธานี มีบทบาทหน้าที่ภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีสู่ชุมชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่ให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงภารกิจในการบริการวิชาการ การปรับแปลงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีสู่สังคมของมหาวิทยาลัย 

ในปีการศึกษา 2557 เทคโนธานีได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
เพ่ือใช้ เป็นกรอบและแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน  ประจ าปีการศึกษา 2557                   
(กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) ซึ่งเทคโนธานีได้มีตัวบ่งชี้ขั้นต่ ารวม 18 ตัวบ่งชี้ ใน 7 องค์ประกอบ โดยมี              
ตัวบ่งชี้ สกอ. 9 ตัวบ่งชี้  สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ มทส. 5 ตัวบ่งชี้ และเทคโนธานี 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงาน : ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 4.83 จากคะแนนเต็ม 5            
เมือ่พิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้ พบว่า 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวนทั้งสิ้น 17 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 
1) ตัวบ่งชี้ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (5 คะแนน) 
2) ตัวบ่งชี้ 5.1  ระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม (5 คะแนน) 
3) ตัวบ่งชี้ 5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

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

    ภายนอก (5 คะแนน)    
5) ตัวบ่งชี้ 7.1  ภาวะผู้น าคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และผู้บริหารทุกระดับ 

   ของเทคโนธานี (5 คะแนน)   
6) ตัวบ่งชี้ 7.2  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (5 คะแนน) 
7) ตัวบ่งชี้ 7.3  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (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   ระดับความส าเร็จในการด าเนินการระบบบริหารจัดการ 

   คุณภาพ (5 คะแนน) 
12) ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา 

    เทคโนโลยี (5 คะแนน) 
13)   ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการปรับแปลงถ่ายทอดและ 

    พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (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 การด าเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (5 คะแนน) 
17) ตัวบ่งชี้ 12.3 การด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ (5 คะแนน) 

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

   และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (2 คะแนน) 

ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ 

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

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

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 
    เทคโนธานี ได้รับมอบหมายภารกิจหลักที่ส าคัญจากมหาวิทยาลัย คือ งานบริการวิชาการ           
แก่สังคม  ส่วนใหญ่เน้นการให้บริการในรูปแบบการจัดอบรม สัมมนา และการจัดท าค่ายวิชาการ ค่ายเรียนรู้              
มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการสรรหาวิทยากร/ผู้ เชี่ยวชาญ              
จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ตามเป้าหมาย              
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  และมีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง              
ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ  และมีการวางแผน          
ระบบการติดตามประเมนิผล  
    สรุปผลการประเมินตนเอง : ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก 
       บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวบ่งชี้ จาก 5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 % 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
    เทคโนธานี มีระบบการบริหารสูงสุดโดยคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ประกอบด้วย
ผู้บริหารหน่วยงานภายในและบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี            
ท าหน้าที่ส าคัญในการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ นโยบาย ซึ่งใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้                     
ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยก าหนดให้
คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง มีการด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหน่วยงาน ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร ช่วยให้เกิดความมั่นใจ                
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ต่อระบบบริหารยิ่งขึ้น ตลอดจนการพยายามน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการท างานให้มีระบบ            
มากยิ่งขึ้น  
  สรุปผลการประเมินตนเอง :  ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดมีาก 
      บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวบ่งชี้ จาก 4 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 % 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
       เทคโนธานี  มี รูปแบบการบริหารจัดการทางเงินและงบประมาณเป็นของตนเอง              
แต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณ มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย                 
มีการตรวจสอบการเงินและงบประมาณโดยหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ                      
ได้สร้างความเชื่อมโยงกับการวางแผนงบประมาณตามภารกิจได้เป็นอย่างดี  และมีการจัดท าแผนกลยุทธ์                
ทางการเงินหรือแผนบริการหน่วยวิสาหกิจ ที่เป็นรูปธรรม 
  สรุปผลการประเมินตนเอง :   ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดมีาก 
      บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ จาก 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 % 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  เทคโนธานี ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพโดยได้จัดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เหมาะสมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องถือเป็นส่วนหนึ่ง                
ในงานประจ า โดยมีการบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบและประเมินผล  
มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานและส่ งผลให้มีการพัฒนา                      
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้ เข้าใจในการท าประกัน
คุณภาพการศึกษา และได้ใช้ระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ยังได้น าระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เข้ามาใช้ในหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ได้ก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ของเทคโนธานี ซึ่งจะพยายามด าเนินการให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  สรุปผลการประเมินตนเอง :  ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดมีาก 
      บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวบ่งชี้ จาก 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 % 

องค์ประกอบท่ี 11  การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
  เทคโนธานี ได้รับมอบหมายภารกิจหลักที่ส าคัญจากมหาวิทยาลัย  คือ งานปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เน้นการให้บริการในรูปแบบการให้ค าปรึกษา ผ่านกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ เช่น โครงการ 32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์ คลินิกเทคโนโลยี การบริการที่ปรึกษาไทย โครงการ iTAP 
เป็นต้น ตลอดจนงานศึกษาวิจัย ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี รูปแบบต่างๆ การสร้างความร่วมมือภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ได้มีการด าเนินการตามรูปแบบประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน                  
ที่ยอมรับ มีการจัดท าแผนเชื่อมโยงบูรณาการงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ากับภารกิจ             
งานอ่ืนของมหาวิทยาลัยหรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน   
  นอกจากนี้ยังพบว่ามีการประเมินสัมฤทธิผล และน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
เชื่อมโยงบูรณาการ ซึ่งจะสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี เช่น การเชื่อมโยง            
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เข้ากับงานบริการวิชาการ การให้ค าปรึกษาเชิงลึก การเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมวิจัยต่อยอดกับกลุ่มอุตสาหกรรม 
การบ่มเพาะธุรกิจ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง การบริการวิเคราะห์ทดสอบตามการบริหารงานระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO/ IEC 17025 ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  สรุปผลการประเมินตนเอง :    ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน ระดับด ี
      บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งชี้ จาก 4 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 75 % 

องค์ประกอบท่ี 12  การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 
  เทคโนธานีได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภารกิจหลัก          
2 ประการ ได้แก่ งานบริการวิชาการ และงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งทั้งสองภารกิจ
สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยมีผลผลิตกิจกรรมและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จแล้ว ปรากฏว่าบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 92 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80   
  สรุปผลการประเมินตนเอง :  ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก  
      บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งชี้ จาก 3 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 % 
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  บทน า 

1. ความเป็นมาของเทคโนธานี 

ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) รัฐบาลได้เน้นความส าคัญต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการปรับบทบาท              
ให้เอ้ืออ านวยต่อการสร้างความสัมพันธ์และร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชนภาครัฐบาลในการพัฒนา
วิทยาการร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีในการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนควรมีการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเฉพาะ 
เช่น ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและ           
ของประเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้วางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่
ตอบสนองความต้องการของประเทศ และแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง โดยเตรียมการและวางแผน          
การจัดตั้งเทคโนธานี (Technopolis) ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการตั้งมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางการวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม  โดยสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างใกล้ชิด 

 เมื่อวันพุธที่ 29  มีนาคม 2538  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดเทคโนธานี (Technopolis)                  
ซ่ึงประกอบด้วยอาคารจ านวน 9 หลัง พื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 600 ไร่ 

2. บทบาทหน้าที่ 
 เทคโนธานี เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการ
วิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินงาน
ตามภารกิจในการบริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ 

3.วิสัยทัศน์  
นิคมวิจัยของภูมิภาค (Research Park for the Region) 

4. พันธกิจ : เทคโนธานี มีภารกิจหลัก 4 ประการดังนี้  

ส่วนที่ 1 
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4.1 พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.2 ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน  และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต   

4.3 ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น  

4.4 การพัฒนาเทคโนธานีให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ 
4.5 ค่านิยม : ยึดหลักการด าเนินงานให้ลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ดังนี้  

“รวมพลังให้บริการ ประสานความร่วมมือ รับผิดชอบต่อสังคม ประชาคมมีส่วนร่วม และคุณภาพคู่คุณธรรม” 

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

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

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

5.2 ประโยชน์ร่วม : มีเป้าประสงค์ดังนี ้
1) สร้างประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน 

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

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

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

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

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

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

8. โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี  
เทคโนธานี ด าเนินงานภายใต้ก ากับของ “คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี” ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากส านักวิชา และศูนย์ต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งมีอธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ
เทคโนธานีเป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อ านวยการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าที่วางแผน
และก าหนดนโยบายในภาพรวม ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ก าหนด 
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แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2558 (16 ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามแผนภูมิท่ี 1 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี               
ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน เทคโนธานีมีผู้อ านวยการเทคโนธานีเป็นผู้บริหารสูงสุด แบ่งการบริหารงานตาม
โครงสร้างเป็น 4 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 
ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ โดยมีลักษณะงาน
และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส านักงาน ดังนี ้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

เทคโนธาน ี

ส านักงานผู้อ านวยการ
เทคโนธานี 

ส านักงานอุทยาน 
การเรียนรู้สิรินธร 

ส านักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวตักรรม 

ส านักงานบริการวชิาการ
และโครงการพิเศษ 

หน่วยบริหารส านักงานกลาง 

 

หน่วยประสานเฉพาะกิจ 

 

หน่วยการคลังและงบประมาณ 

 

หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค 

หน่วยพัฒนาธุรกิจและ
นวัตกรรม 

หน่วยวจิัยและพัฒนา 

หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน 

หน่วยประสานงานบริการ 
ท่ีปรึกษาไทย 

หน่วยบริการอบรม สัมมนา
แปลและล่าม 

หน่วยบริการคา่ยเยาวชน 

หน่วยบริการอาคารและ
สถานท่ี 

หน่วยประสานงานโครงการ
พิเศษ 

หน่วยบริการสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ ์

คณะกรรมการบริหารเทคโนธาน ี

หน่วยบริการอุทยาน
การเรียนรู้สิรินธร 
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1) ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี   
หลักการและลักษณะงาน : เป็นส านักงานกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการภายในเทคโนธานีแทน

ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ และประสานงานอ านวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงาน            
ได้อย่างสะดวกและคล่องตัว  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับบุคลากรให้มีส่วนร่วม                  
ในกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก แบ่งเป็น            
4 หน่วย ดังนี้ 

(1) หน่วยบริหารงานกลาง  
(2) หน่วยการคลังและงบประมาณ   
(3) หน่วยประสานเฉพาะกิจ  
(4) หน่วยบริการอาคารและสถานที่   

2) ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร  
หลักการและลักษณะงาน : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นการปฏิบัติตาม              
ภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR: University Social Responsibility) โดยถ่ายทอด               
ผ่านสื่อการเรียนรู้ แบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยด าเนินการภายใต้หน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 
ประกอบด้วย อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ อาคารกาญจนาภิเษก ห้องไทยศึกษานิทัศน์  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
ไทยโบราณ  สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  และเมืองจราจรจ าลอง 

3) ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  
หลักการและลักษณะงาน : เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่           

ของชุมชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร            
การอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้ค าปรึกษา 
สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนส่ง เสริมการวิจัย            
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ              
ทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงน าผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ แบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี้ 

(1) หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค   
(2) หน่วยพัฒนาธุรกิจและ  
(3) หน่วยวิจัยและพัฒนา   

4) ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ   
หลักการและลักษณะงาน : เป็นส านักงานที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการแก่

ชุมชนของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก           
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือตอบสนอง ต่อความ
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ต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการท าหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย       
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม แบ่งเป็น 6 หน่วย ดังนี้ 

(1) หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน  
(2) หน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย  
(3) หน่วยบริการอบรมสัมมนา แปลและล่าม  
(4) หน่วยบริการค่ายเยาวชน  
(5) หน่วยประสานงานโครงการพิเศษ  
(6) หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  

9. บุคลากร 

ปีการศึกษา 2557 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)  เทคโนธานีมีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจ านวน 96 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน ต าแหน่งผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้จัดการส านักงาน หัวหน้าส านักงาน 
บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานประจ า มทส. จ านวน 17 คน พนักงานประจ า
เทคโนธานี จ านวน 45 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ านวน 23 คน และลูกจ้างประจ าโครงการ จ านวน 
11 คน  รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 : จ านวนบุคลากรเทคโนธานีตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)   

สถานภาพพนักงาน รวม 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พนักงานประจ ามหาวิทยาลัย  17  - 2 5 10 
- พนักงานสายวิชาการ 9  - -  - 9 
- พนักงานสายปฏิบัติการฯ 8  - 2 5 1 

พนักงานประจ าเทคโนธาน ี 45 2 35 7 1 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 23 1 21 1  - 

ลูกจ้างประจ าโครงการ 11 1 8 2  - 

รวมท้ังสิ้น 96 4 66 15 11 

10. รายงานทางการเงิน   
 งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557   

      แสดงถึงฐานะทางการเงิน โดยมีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินและส่วนของทุน 99.85 ล้านบาท 
หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย ์              99.85 หนี้สินและส่วนของทุน  99.85 
 ประกอบด้วย  ประกอบด้วย 
  สินทรัพย์หมุนเวียน  51.77 (52%)   หนี้สินหมุนเวียน   29.07    (29%) 
  สินทรัพย์ถาวร  48.08 (48%)   หนี้สินอื่น ๆ   37.60  (38%) 
      ส่วนของทุน   33.18  (33%) 
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แผนภูมิที่ 2 : งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

     
 

      งบรายได้ ค่าใช้จ่าย ส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที ่30 กันยายน 2557   
   ผลการด าเนินงานในรอบปี  มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 13,280,490.97 บาท ประกอบด้วย 
   รายได้ทั้งสิ้น 184.76 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 171.48 ล้านบาท  

               หนว่ย : ล้านบาท 

รายได้รวมทั้งสิ้น 184.76 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 171.48 

 ประกอบด้วย       ประกอบด้วย 

  รายได้เงินอุดหนุน   14.44      (8%)   ค่าใช้จ่ายบุคลากร     19.09  (11%) 

  รายได้เงินวิสาหกิจ 170.32    (92%)   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 

ค่าเสื่อมราคา 

147.00  (85%) 

   2.66   (2%) 

   2.73       (2%) 

แผนภูมิที่ 3 : งบรายได-้ค่าใช้จ่าย ส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

     
 
 

สินทรัพย์หมุนเวียน, 
51.77, 52%สินทรัพย์ถาวร, 

48.08, 48%

ส่วนของทุน, 
33.18, 33%

หนี้สินหมุนเวียน, 
29.07, 29%

หนี้สินอื่นๆ, 
37.6, 38%

รายได้อุดหนุน, 
14.44, 8%

รายได้วิสาหกิจ, 
170.32, 92%

ค่าใช้จ่าย

ด าเนินการ,

147, 85%

ค่าใช้จ่าย
บุคลากร, 

19.09, 11%

ค่าสาธารณูปโภค, 
2.66, 2%

ค่าเสื่อมราคา, 
2.73, 2%
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11.  ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  เทคโนธานีได้ด าเนินงานตามภารกิจในด้านการบริการวิชาการและด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการด้านบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือเป็นส่วนสนับสนุนงาน             
ตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้ 

(1) ด้านการบริการวิชาการ ได้ด าเนินการหลากหลายกิจกรรม เช่น การส ารวจความต้องการ             
ด้านการบริการวิชาการ การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการจัดกิจกรรม                   
เพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น                
มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น มีกิจกรรมความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
กับชุมชนและท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เป็นต้น                    
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการบริการวิชาการอยู่ในระดับ 4.25 

(2) ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้ด าเนินการหลากหลายกิจกรรม ได้แก่           
การส ารวจความต้องการด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การน าองค์ความรู้ด้านการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีน าไปใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิม การชี้น าด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชน/สังคม เป็นต้น  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี อยู่ในระดับ 4.69 

(3) ด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมอบให้ฝ่ายบริหาร โดยส่วนสารบรรณ
และนิติการ ใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประสานภารกิจกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
จ าแนกตามกลุ่มมิติ ความพึงพอใจ และหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งถามแนวคิดของการบริหารงานแบบ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” ในด้านมิติความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะส าคัญ  3 ประการ คือ 1. ลดขั้นตอนการท างาน
หรือลดระยะเวลาในการท างาน (ประสิทธิภาพ) 2. ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด) และ 3.เกิดประโยชน์
สูงสุด (ประสิทธิผล) ซึ่งในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 เทคโนธานีได้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.57                
ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยจ าแนกตามมิติความพึงพอใจ 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) 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
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12. ความคืบหน้าการด าเนินการตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2556 (เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 57) 

จุดเด่น : 
1) มีการด าเนินงานที่เข้มแข็งเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเยาวชนและสังคม 
2) มีความเข้มแข็งด้านการสร้างความเชื่อมโยงและท าความร่วมมือกับเครือข่ายสังคมและชุมชนใน

ภูมิภาค 
แนวทางเสริม : 
1) ควรวิเคราะห์ core competency ขององค์กรให้ชัดเจน 

เทคโนธานีด าเนินงานตามแนวทางเสริม ดังนี้ 
1) ปรับโครงสร้างการบริหารเทคโนธานีให้รองรับการบริการวิชาการเชิงรุก Focus เฉพาะภารกิจ

หลักและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการด าเนินงานพันธกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
2) จัดท าแผนบริการระยะสั้นและระยะกลาง 2558-2562 เพ่ือพัฒนาไปสู่เป้าหมายระยะยาว 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 

1) ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจ เพ่ือการด าเนินการเชิงรุกให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ได้ตามก าหนดเวลาที่คาดหวังไว้ 

เทคโนธานีด าเนินงานตามแนวทางเสริม ดังนี้ 
1) มีการบรรจุแผนพัฒนาไว้ในแผนงบประมาณ ประจ าปีพ.ศ. 2558 เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้

พนักงาน ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับประยุกต์ใช้กระบวนการท างานหรืออ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 

นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานและ             
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 
และได้ด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 3 
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         ตารางที่ 2 : การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 

จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/ 
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 
แผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

จุดอ่อน 
คณาจารย์ในส านักวิชาต่างๆ มีภาระงานสอนจ านวน

มาก ท าให้การด าเนินงานบริการวิชาการไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ 

แนวทางแก้ไข 
ควรหาวิธีการสร้างแรงจูงใจหรือปรับปรุงรูปแบบ

การการด าเนินงานด้านบริการวิชาการเพื่อให้คณาจารย์
ในส านักวิชาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการ
วิชาการให้มากขึ้น และปรับปรุงระบบการบริการให้
คณาจารย์เกิดความมั่นใจในการบูรณาการงานร่วมกัน 

จุดอ่อน 
ยังขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ 

วิทยากร และผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
 

ปีการศึกษา 
2557 

 

 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 

2557 
 
 
 

 
 

 

มหาวิทยาลั ย เห็ นชอบอนุ มั ติ
ระเบียบมทส. ว่าด้วยเงินอุดหนุนการ
บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 
พ .ศ . 2 5 50  ใน ข้ อ  1 0  (1 )  โ ด ย
ม ห าวิ ท ย าลั ย ค ว รม อ บ สิ ท ธิ์ ก า ร
ด าเนินงานเกี่ยวกับ ค่าบริหารจัดการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   

 
 
 
 

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร
และผู้รับบริการ   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

  
 
 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอพิจารณา
ทบทวนเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารเทคโนธานี 

 
 
 
 
 
 

 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเขียนโปรแกรม 

คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน
สิงหาคม 2558 
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จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/ 
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 
แผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

แนวทางแก้ไข 
ควรก าหนดแผนและงบประมาณในการปรับปรุง

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

 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
จุดอ่อน 

การด าเนินงานบริการวิชาการบางโครงการยังขาด
การติดตามและประเมินผลกระทบที่มีต่อบุคคล ชุมชน 
และสังคม 

แนวทางแก้ไข 

ควรจัดกิจกรรมบริการวิชาการโดยค านึ งถึ ง
กระบวนการ PDCA เพื่อให้การด าเนินงานครบวงจร 
โดยเฉพาะการติดตามผลกระทบที่มีต่อบุคคล ชุมชน
และสังคม รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการ
ให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ปีการศึกษา 
2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ได้จัดท าแบบฟอร์มกลางเพื่ อ
ติดตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้การ
ด าเนินงานครบวงจร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ได้จัดท าแบบฟอร์มกลางและส่ง
ให้ทุ กส านักงานภายในเทคโนธานี
เรียบร้อยแล้ว 
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จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/ 
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 
แผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

3. ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
จุดอ่อน 

ขาดระบบสารสนเทศ (MIS) เข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน 

แนวทางแก้ไข 

มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนระบบสารสนเทศ 
(MIS) ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการผู้ใช้งาน 

จุดอ่อน 
ระเบียบกฎเกณฑ์บางเรื่องขาดความยืดหยุ่น           

ไม่เอ้ือสนับสนุนการท างานกับหน่วยวิสาหกิจที่ต้อง
อาศัยความคล่องตัว และรวดเร็วตอบสนองภายนอกได้ 

แนวทางแก้ไข 

เทคโนธานีควรมีแนวปฏิบัติ ในการเบิกจ่าย
ทางด้านการเงินที่รวดเร็ว และคล่องตัว เพื่อเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 

 
 

ปีการศึกษา 
2558 

 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทคโนธานี จัดท าระบบสารสนเทศ 
(MIS) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน 

 
 
 

รายงานบริหารกลยุทธ์การคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อยู่ระหว่างเขียนโปรแกรมงบประมาณ 
เป็นงานแรก และจะเชื่อมโยงทั้งระบบ
ด้านการเงิน งบประมาณ บัญชี 

 
 
 

ด าเนินการปรับวงเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง การวางแผน
ระดมสมอง “การบริการเชิงรุก” และ
การศึกษา รวบรวมระเบียบต่างๆ เพื่อ
ลดข้อผิดพลาด เป็นต้น 
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จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/ 
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 
แผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

4. ตัวบ่งชี้ที่ 11.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วน
ร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 

จุดอ่อน 
บุคลากรผู้ ให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคณาจารย์ มีภาระงานมาก  ทั้งด้าน
การเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริหารท าให้ไม่
สามารถให้บริการผู้ ขอรับบริการได้อย่ างทั่ วถึ งและ
ครอบคลุมทุกด้าน 
แนวทางแก้ไข 

มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิด
การตระหนักถึงความจ าเป็น/ ความส าคัญของการ
ให้บริการ ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่สังคม เช่น ให้น้ าหนักภาระงาน
ด้านนี้ให้มากขึ้น และ มีรางวัลพนักงานดีเด่นด้านปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
จุดอ่อน จากผล IQA 

1. ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรไม่ชัดเจน ขาดความ
ต่อเนื่องของการพัฒนา 

2. ความร่วมมือและเกื้อกูลจากหน่วยงานภายในและ
คณาจารย์ยังอยู่ในระดับไม่มากนัก 

 
 
 

ปีการศึกษา 
2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2557 

 

 

 

มหาวิทยาลั ย เห็ นชอบอนุ มั ติ
ระเบียบ มทส. ว่าด้วยเงินอุดหนุนการ
บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 
พ.ศ. 2550 ในข้อ 10 (1) โดยมหาวิทยาลัย
ควรมอบสิทธิ์การด าเนินงานเกี่ยวกับ         
ค่าบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   

 
 
 
 
 

 
จัดประชุม forum ร่วมกับส านัก

วิชาต่างๆ เพื่อก าหนดแผนและวางกล
ยุทธ์ในการท างานร่วมกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
√ 
 
 
 

 

 

50 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอพิจารณา
ทบทวนเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารเทคโนธานี 
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จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/ 
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 
แผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

แนวทางแก้ไข 
ควรมีการ alignment ระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

โครงสร้างองค์กร และกิจกรรมให้สอดคล้องกัน รวมทั้ง 
convey สื่อสาร ท าความเข้าใจกับประชาคมภายใน มทส. 
เพื่อให้ได้รับความร่วมมือ และท าความเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบและ
ยืนยันการสนับสนุนจากองค์กรก ากับดูแลของ มทส. อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
การด าเนินงาน 

จัดประชุม forum ร่วมกับส านักวิชาต่างๆ เพื่อ
ก าหนดแผนและวางกลยุทธ์ในการท างานร่วมกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของเทคโนธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัดประชุม เพื่ อหาแนวทางการ

จัดท าแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก โดย
ทุกส านักวิชาได้มาร่วมพิจารณาหา
แนวทางบูรณาการทางวิชาการพัฒนา
พื้นที่ร่วมกัน ภายใต้โครงการอนุรักษ์
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
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 
3 คร้ัง ดังนี้ 

1. วันจันทร์ที่ 12 ม.ค. 2558 
2. วันจันทร์ที่ 26 ม.ค. 2558 
3. วันศุกร์ที่ 13 ก.พ. 2558 
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จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/ 
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 
แผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผล IQA 

1. ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจ 
เพื่อการด าเนินการเชิงรุกให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ตาม
ก าหนดเวลาที่คาดหวังไว ้

การด าเนินงาน 

มีการบรรจุแผนพัฒนาไว้ในแผนงบประมาณ 
ประจ าปีพ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้พนักงาน 
ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน             
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศปรับประยุกต์ใช้กระบวนการ
ท างานหรืออ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 
 
 

 
ปีการศึกษา 

2557 
 

 

 
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ข้อ 2 

กิจกรรมอบรม/ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 
 

 
√ 
 
 
 
 
 
 

 
1. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ 

 - Training ส่วนพสัดุ มทส. 
-  จริยธรรม คุณธรรม มีผลต่อวิชาชีพ 

2. การวางแผนระดมสมอง “การบริการ
เชิงรุก ในปีงบประมาณ 2558” ได้แก่ -   
-  จิตส านึกการให้บริการที่ดี 

 (Service mind) 
-  คิดใหญ่ ท าใหม่ 2558 
-  การสร้างสุขในงานประจ า 

(Routine  to Happiness) 
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ตารางที่ 3 : การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

 
กรอบเวลา

การ
ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้วเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

1. มหาวิทยาลัยไม่ได้น าระบบการ
จั ด ก ารค ว าม รู้ ด้ าน บ ริ ก า ร
วิชาการมาบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการต่าง  ๆ

แนวทางแก้ไข 

ควรมีการน าระบบการจัดการ
ความรู้ด้านการให้บริการวิชาการ
มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง
หน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการต่างๆ 
เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้น าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2559 

 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าระบบ MIS 
ฐานข้อมูลด้านการบริการ
วิชาการของเทคโนธานี 

  
 
 
 
 
 
 

20 

  
 
 
 
 
 
เทคโนธานี  อยู่ระหว่างประสานงานและ
ออกแบบ Website เพื่อรวบรวมกิจกรรมด้าน
การบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดในส่วนที่
หน่วยงานอื่นสามารถสืบค้นแล้วน าไปศึกษา
ความรู้จากกิจกรรมนั้นๆ ได้ด้วยตัวเอง เช่น 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภาพกิจกรรม ตลอดจน
ข้อมูลความรู้ที่จัดกิจกรรมนั้นๆ เพื่อศึกษา
ความรู้หรือน าไปต่อยอดความรู้ได้  
ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านบริการวิชาการ            
เทคโนธานี  
1. จัดอบรม  “การจั ดท าระบบบริห าร

คุณ ภาพและการตีความ  ISO 9001 : 
2008” นอกจากมีรายละเอียดประกอบ

 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยควรจัดท าระบบ MIS เพื่ อ
เช่ือมโยง Website บริการวิชาการแต่ละ
หน่วยงานไว้ภายใต้มหาวิทยาลัย และ
ปรับปรุ งรูป แบบ เพื่ อ เช่ือม โยงพัฒ นา
ประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการบริการ
วิชาการต่อไป 
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จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

 
กรอบเวลา

การ
ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้วเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

ในการจัดกิจกรรมแล้ว ยังมีข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับ ISO ให้นักศึกษาที่เข้ามาสมัคร
เรียนได้ศึกษาหาความรู้ก่อนหรือหลังการ
ฝึกอบรม   

2. การจัดอบรม “ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และ
การใช้ปุ๋ ยชนิดต่างๆ” อาจมี ไฟล์  ชีท
เอกสารหรือหนังสือ ที่ใช้ในการอบรมไว้
ในฐานข้อมูลในการศึกษาความรู้ด้วย 

เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์เช่ือมโยง
กับภารกิจการเรียนการสอน ภารกิจการวิจัย
และพัฒนา และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้
ศึกษาต่อยอดความรู้ได้ต่อไป 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและ 

ผลการประเมนิตนเองตามตวับ่งชี ้
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก่าหนดตัวบ่งชี้ขั้นต ่าให้เทคโนธานี จ่านวน 14 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัว

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

ตารางท่ี 4 : ตารางแสดงรายละเอียดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของเทคโนธานี  

องค์ประกอบตัวบ่งชี ้ ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล 

ตัวบ่งชี ้
ของ

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้

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

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (3 ตัวบ่งชี้)  
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม กระบวนการ ปีการศึกษา สกอ. 

 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 
กระบวนการ ปีการศึกษา 

สกอ. 

สมศ.ที  9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ผลผลิต ปีการศึกษา 
สมศ. 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งชี้)  
7.1 ภาวะผู้น่าของคณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน 

และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน 
กระบวนการ ปีการศึกษา สกอ. 

7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  กระบวนการ ปีการศึกษา สกอ. 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
กระบวนการ ปีการศึกษา สกอ. 

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

8.1 การเงินและงบประมาณ กระบวนการ ปีงบประมาณ สกอ.  
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้)   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

กระบวนการ ปีการศึกษา สกอ.  

9.2 ระดับความส่าเร็จในการด่าเนินการระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ 

กระบวนการ ปีงบประมาณ ทธ. 

     

ส่วนที่ 2 
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องค์ประกอบตัวบ่งชี ้ ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล 

ตัวบ่งชี ้
ของ

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้

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

และพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสมตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการ ปีการศึกษา มทส. 
 

11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ่าที มีส่วนร่วมในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที 
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า  

ปัจจัยน่าเข้า ปีการศึกษา มทส. 
 

11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับ
แปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที 
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า 

ผลผลิต ปีการศึกษา มทส. 
 

11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับ
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  

ผลผลิต ปีการศึกษา มทส. 
 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก (3 ตัวบ่งชี้)  
12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ

การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน 

ผลผลิต ปีงบประมาณ มทส.  

12.2 การด่าเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ผลผลิต ปีการศึกษา ทธ. 
12.3 การด่าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ผลผลิต ปีการศึกษา ทธ. 

 

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ ต่างๆ ดังนี ้
  หมายถึง ทธ.ให้ข้อมูลในระดับสถาบันแก่ งาน QA สสว. เพื อส่งให้หน่วยงานที เกี ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนนิการ 
ตัวบงชี้ที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน   
    ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด่าเนินการ 

1 ข้อ 
ด่าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
ด่าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
ด่าเนินการ  

6 หรือ 7 ข้อ 

ด่าเนินการ  
8 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  :  8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 

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

 
 
 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน  
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ่าปีครบทุกภารกิจ

ของหน่วยงาน 
 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ่าปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้ เพื อวัดความส่าเร็จของการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติการประจ่าปี 

 
 
 

5. มีการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีครบทุกภารกิจ  
6. มีการติดตามผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ่าปี อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการ
ติดตามการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา 

 
 
 

7. มีการประเมินผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน 
และคณะกรรมการติดตามการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา 

 
 
 

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

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 
2564) : เทคโนธานีได้จัดท่าแผนกลยุทธ์พัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555 -2559)            
มีความสอดคล้องกับปณิธาน นโยบาย ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และได้มีการจัดท่าแผน
งบประมาณประจ่าปีงบประมาณ 2557 ในสอดคล้องกับลักษณะงานตามภารกิจ และจัดสรร
งบประมาณในแต่ละส่านักงาน และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี 
โดยมีการประชุมหารือเพื อท่าความเข้าใจกับผู้ที มีส่วนเกี ยวข้องในการจัดท่างบประมาณอย่างต่อเนื อง
เป็นระยะๆ  

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน : เทคโนธานีมีการ
ถ่ายทอดท่าความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ผลผลิต 
ตัวชี้วัด และก่าหนดผู้รับผิดชอบ เพื อให้ด่าเนินงานตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ครบทุกภารกิจ                 
ในแต่ละส่านักงาน และหน่วยงานต่างๆ ผ่านกระบวนการประชุม สัมมนาแลกเปลี ยนความรู้                  
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยในปี พ.ศ. 2557 เทคโนธานีได้จัดกิจกรรม                 
การวิพากษ์แผนบริการเทคโนธานี “เพื อเพิ มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศอาเซียน” 
เพื อจัดท่าแผนบริการ เทคโนธานี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2562)  ได้เชิญรองอธิการบดี                 
ฝ่ายวางแผนมาบรรยายถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้พนักงานเทคโนธานี รับทราบเพื อเตรียม                  
แผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  นอกจากนี้ เทคโนธานียังได้จัดท่าแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัยได้ตามล่าดับ (เอกสารอ้างอิง : งานประจ าตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน  :                   
โดยการน่าแผนกลยุทธ์ 3 พันธกิจที ได้น่ามาปรับประยุกต์ให้เป็นแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ 
2556 เป็น 2 แผนงานหลัก คือ 1. แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และ                   
2. แผนงานบริการวิชาการ  โดยก่าหนดกรอบแผนปฏิบัติการผ่านกระบวนการจัดท่างบประมาณ
รายจ่ายเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2558 ซึ งได้รับการปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี 2558 
จ่านวน 2 ครั้ ง  ปรับปรุงครั้ งที  1  ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี                    
เมื อคราวประชุมครั้งที  1/2558 วันที  4 กุมภาพันธ์ 2558 และปรับปรุงครั้งที  2  ได้รับความเห็นชอบ                 
จากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เมื อคราวประชุมครั้งที  4/2558 วันที  22 พฤษภาคม 2558  
(เอกสารอ้างอิง : งบประมาณเทคโนธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตั วบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  : ได้รับการก่าหนด                
ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ่าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
หรือตัวชี้วัดผลงาน 2 งาน คือ งานบริการวิชาการ และงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี               
5 โครงการ ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการบริการวิชาการเชิงรุก 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที ยว โครงการสืบสานคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรม                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการเสริมสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน โดยได้มีการสรุปผล
งานตามแผนปฏิบัติการ  (เอกสารอ้างอิง : งบประมาณเทคโนธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ : เทคโนธานีด่าเนินภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการจากเงินอุดหนุนที ได้รับตามปีงบประมาณ 2558  ประกอบด้วย งานประจ่า 2 งาน 
และโครงการ 2 โครงการ โดยมีการด่าเนินงานตามภาระหลักครบทุกตัวชี้วัด (เอกสารอ้างอิง :                
การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 5/2557 วาระท่ี 1.2 และรายงานประจ าปี 2557)  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                
เพื่อพิจารณา : เทคโนธานีได้เสนอผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ่าปี                 
ให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ได้รับทราบโดยผ่านกระบวนการประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีทุกไตรมาส โดยในปีการศึกษา 2557 ได้มีการจัดประชุมมาแล้ว              
5 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที  1 วันอังคารที  15 กรกฎาคม 2557  ครั้งที  2 วันจันทร์ที  18 สิงหาคม 2557             
ครั้งที  3 วันจันทร์ที  10 พฤศจิกายน 2557  ครั้งที  4 วันพุธที  4 กุมภาพันธ์ 2558  และครั้งที  5               
วันพุธที  29 เมษายน 2558 (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี 
ครั้งที   3/2557, 4/2557, 5/2557, 1/2558 และ 2/2558)          

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และคณะกรรมการ
ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา : มีการสรุปและประเมินผลการด่าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานของแผนกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลเพื อหาสาเหตุ ปัจจัยอื นๆ ที 
มีผลกระทบท่าให้ผลด่าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีพิจารณา
เป็นประจ่าทุกไตรมาส (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 
5/2557 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) 

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และ
คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี : เทคโนธานีได้มีการน่าข้อสังเกต/ข้อเสนอแสนะ/มติ จากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี                 
ไปด่าเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื อให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ และปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ่าปี 2558  อาทิเช่น 
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1) จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที  1/2558 เมื อวันที  4 กุมภาพันธ์ 2558               
ในวาระที  4.6 “ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีเพิ มเติม ”                      
คณะกรรมการฯ “มีมติให้ความเห็นชอบ ให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการบริหาร 
เทคโนธานีเพ่ิมอีก 1 ท่าน” บัดนี้ เทคโนธานีด่าเนินการเสนอเรื องให้งานนิติการ ส่วนสารบรรณ
และนิติการด่าเนินการตามข้ันตอน โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีค่าสั งแต่งตั้งเป็นที เรียบร้อยแล้ว 

2) จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที  1/2558 เมื อวันที  4 กุมภาพันธ์ 2558  
ในวาระที  4.3 “ขอความการแก้ไขประกาศ มทส. เรื อง “ก่าหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนผู้เชี ยวชาญที มาจากต่างประเทศ วิทยากร และเจ้าหน้าที  (ฉบับที  2) พ.ศ. 2558”  
คณะกรรมการฯ “มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้น าข้อสังเกตและของเสนอแนะไปด าเนินการ และ
บรรจุเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป”  ดังนั้น เทคโนธานีจึงได้ด่าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ และน่าบรรจุเป็นวาระสืบเนื องที  3.3 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที  2/2558 
เมื อวันที  29 เมษายน 2558 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

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  
- ค่าสั งมหาวิทยาลัย เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีเพิ มเติม 

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

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบงชี้ที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
    ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 
ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด่าเนินการ 

1 ข้อ 
ด่าเนินการ 

2 ข้อ 
ด่าเนินการ 

3 ข้อ 
ด่าเนินการ 

4 ข้อ 
ด่าเนินการ 

5 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  :  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด่าเนินการตามระบบที ก่าหนด  
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอน  

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการวิจัย  

4. มีการประเมินผลความส่าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 

5. มีการน่าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 

หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที  4 ต้องมีการประเมินความส่าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์  
ข้อ 2 และข้อ 3 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  :                     

กลไกการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้ก่าหนดให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการท่า
หน้าที ประสานงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การบริหารงานตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้ก่าหนดจัดท่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที  11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) และจัดท่าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ่าปี               
โดยการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก (เอกสารประกอบที ่
5.1.1) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอน  :                    
มีการด่าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์จากการจั ด                
การเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคม อาทิเช่น                 
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการน่ามาบูรณาการโดยจัดโครงการค่ายวิชาการให้แก่เด็กและ
เยาวชน องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการน่ามาบูรณาการโดยจัดโครงการบริการ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
วิชาการแก่สังคม เช่น การสอนเรื อง การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ เพื อช่วยควบคุมแก้ไขปัญหา
เพลี้ยแป้งมันส่าปะหลัง, และองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์น่ามาบูรณาการโดยการพัฒนา
ระบบคลังสินค้า และเพื อการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย, การน่าเทคโนโลยีต่างๆ
ของ มทส. ลงพ้ืนที ต่าบลกุดจิกร่วมกันนักศึกษาและคณาจารย์ในรายวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ เป็นต้น (เอกสารประกอบที่ 5.1.2) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุนการวิจัย : โดยมีการ
ด่าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยน่าผลงานวิจัยของคณาจารย์มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่
สังคม อาทิเช่น  
1) ผลงานวิจัยเรื อง ไก่เนื้อโคราช ซึ งเป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.วิทธวัช โมฬี และคณาจารย์จาก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ โดยมีการสร้างเครือข่ายและการจัดอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่เนื้อ
โคราชให้กับกลุ่มเกษตรกรใน จ.นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง และขยายผลในการพัฒนา
เครือข่ายของผู้เลี้ยง ผู้แปรรูป ผู้จ่าหน่าย และจัดท่าแผนธุรกิจแบบครบวงจรเพื อออกสู่เชิงพาณิชย์ 

2) ผลงานวิจัยเรื อง โคพันธุ์โคราชวากิว ซึ งเป็นผลงานของ รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย และคณะ             
โดยมีการจัดประชุมหารือแนวทางการรวมกลุ่มทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ขาย ตลอดจนการจัดอบรม
ให้แก่เกษตรกรผู้ เลี้ยงโคเนื้อและโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว เพื อขยายผลในส่วนของผู้ เลี้ยง                   
โดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ปศุสัตว์จังหวัด, ธกส. และอื นๆ และขยายผลในการ
พัฒนาเครือข่ายของผู้เลี้ยง ผู้แปรรูป ผู้จ่าหน่าย และจัดท่าแผนธุรกิจแบบครบวงจร เพื อออกสู่
เชิงพาณิชย์ 

3) ผลงานวิจัยเรื อง ปลานิลแปลงเพศ ซึ งเป็นผลงานของ ผศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนาสาร และคณะ 
โดยมีการจัดประชุมหารือแนวทางการรวมกลุ่มทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยง ตลอดจนการจัดอบรมให้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแถวอ่าเภอบ้านเหลื อม อ่าเภอพิมาย และขยายผลในการพัฒนาเครือข่าย
ของผู้เลี้ยง ผู้แปรรูป ผู้จ่าหน่าย และจัดท่าแผนธุรกิจแบบครบวงจร 

4) ผลงานวิจัยเรื อง การผลิตก๊าซชีวภาพส่าหรับครัวเรือน  (โมเดล มทส.) ซึ งเป็นผลงานของ               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ โดยมีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในส่วนของ               
การน่าไปใช้ประโยชน์ นอกเหนือจากการใช้ก่าจัดกลิ นมูลสัตว์หรือของเหลือใช้ ท่าให้การเกิด
พลังงานสะอาด และยังสามารถใช้เพื อการเกษตรได้อีก  ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น่าผลพลอยได้จากบ่อแก๊ส
มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั งยืน 
(เอกสารประกอบที่ 5.1.3 (1), (2), (3) และ (4)) 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย : โดยมีการประเมินผลส่าเร็จของการบูรณาการ               
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการจัดท่าสรุปการประเมินผล
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
การอบรมหลังจากการจัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการแต่ละครั้ง (เอกสารอ้างอิง : รายงาน
ประจ าปีเทคโนธานี 2557 หน้า 114-136 : รายละเอียดการอบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ) 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย : โดยมีการน่าผลการประเมินความส่าเร็จของการบูรณา
การงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการน่าข้อมูลไปวิเคราะห์
และปรับปรุงการด่าเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 (เอกสารประกอบที่ 
5.1.5) 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

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) โครงการที การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

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) 

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
    ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

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

 1 ข้อ 
ด่าเนินการ 

 2  ข้อ 
ด่าเนินการ 

 3 ข้อ 
ด่าเนินการ 

 4 ข้อ 
ด่าเนินการ 

 5 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการส่ารวจความต้องการของชุมชน  หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานวิชาชีพเพื อประกอบการก่าหนดทิศทางและการจัดท่าแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 

 
 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรอืหน่วยงานวิชาชีพ 

 
 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  

4. มีการน่าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ 

 
 

5. มีการพัฒนาความรู้ที ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :   
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน : 
โดยฝ่ายบริการวิชาการได้ส่ารวจความต้องการด้านบริการวิชาการโดยวิธีการประชุมร่วมกับกลุ่มเครือข่าย 
หน่วยงานความร่วมมือในพื้นที  เพื อส่ารวจความต้องการของชุมชนและองค์กรต่างๆ ได้แก่ ครู อาจารย์
ในโรงเรียนต่างๆ ที สังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในจั งหวัด 
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาชิกหอการค้าจังหวัด และกลุ่มเกษตรกร  และมีการลงพ้ืนที               
ในชุมชนเพื อส่ารวจ รับฟังความคิดเห็นความต้องการด้านบริการวิชาการของชุมชน ได้แก่                     
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ฯลฯ (เอกสารประกอบที่ 5.2.1) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ :  โดยให้ความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น, อุตสาหกรรมภาคที  6, 
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, ส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษา และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นต้น เพื อเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม  (เอกสารอ้างอิง : 
รายงานประจ าปีเทคโนธานี 2557 หน้า 110-119 : ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  : โดยได้มีการ
ประเมินประโยชน์ และรับฟังความคิดเห็นผลกระทบของการให้บริการวิชาการ ซึ งโครงการที มีการ
ด่าเนินการดังกล่าว ได้แก่ โครงการด้านพลังงาน เช่น การผลิตแก๊สชีวภาพจากโมเดลประเทศจีน 
จ่านวน 300 บ่อ ในพ้ืนที จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ด่าเนินการติดตามและประเมินผลกระทบจาก
ผู้รับบริการ เช่น               การใช้งาน การเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน การเก็บตัวอย่างเพื อวิเคราะห์
และการซ่อมแซมในส่วนที ช่ารุด, โครงการ 32 อ่าเภอ 32 ดอกเตอร์ ได้มีการลงพ้ืนที ชุมชนติดตามผล
โครงการต่างๆ, โครงการคลินิกเทคโนโลยี, โครงการค่ายวิชาการ, โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อโคราช, 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงวัวเนื้อพันธุ์โคราชวากิว เป็นต้น (เอกสารประกอบที่ 5.2.3 (1) และ (2)) 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ : 
โดยน่ าผลประเมิ น ในข้ อ  3  ไป พัฒ นาปรับปรุ งกิ จกรรมการให้ บ ริการวิช าการแก่ สั งคม                    
ตามกระบวนการ PDCA เพื อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และเพื อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนมากยิ งขึ้น เช่น การบริหารจัดค่ายวิชาการ ตามระบบมาตรฐาน ISO (เอกสารประกอบที่ 5.2.4)  

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน 
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน : โดยมีการจัดงานแสดงผลงานด้านบริการวิชาการในงานเกษตร
สุรนารีประจ่าปี 2557, และจัดงานแสดงผลงานต่างๆ ในพ้ืนที , การจัดเวทีแลกเปลี ยนเรียนรู้การ
จัดการความรู้ การเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ แก่สาธารณชน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน และเอกสารประชาสัมพันธ์ 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

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) โครงการที มีผลกระทบของการให้บริการทาง 
     วิชาการต่อสังคม ที ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม 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) 

 
 

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
หรือองค์กรภายนอก  

    ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 
ชนิดของตัวบงช้ี      : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน   : 

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

เกณฑมาตรฐาน      :   5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร  

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  

3. ชุมชน/องค์กรมีผู้น่าหรือสมาชิกที มีการเรียนรู้และด่าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื อง  

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื องและยั งยืน โดย
คงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

 

5. มีผลกระทบที เกิดประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง  

รายละเอียดการด าเนินงาน :   
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร :  เทคโนธานี 
โดยส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้มีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)               
เพื อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์หรือพนักงานสนับสนุน
วิชาการ นักศึกษาเกิดความตระหนัก และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการท่ากิจกรรมเพื อสังคม                 
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์รวมถึงสร้างความเข้าใจในกิจการนี้ให้แก่บุคคลที สนใจภายใน
มหาวิทยาลัยร่วมสร้างกิจการเพื อสังคมขึ้น เพื อการร่วมเป็นกลไกส่าคัญในการขับเคลื อนการด่าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์อย่างยั งยืน ซึ งมีการท่าแผนปฏิบัติการ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

Plan: P / การจัดท่าแผนการด่าเนินงาน 
1) มีการประชุม หารือ ระหว่างผู้บริหาร คณะท่างาน รวมถึงผู้ที เกี ยวข้องในการเสนอความคิดเห็น 

และจัดท่าแผนงานร่วมกัน 

2) มีการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื อก่าหนดวัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลาการด่าเนินงาน 
แผนการด่าเนินโครงการ วิธีด่าเนินงาน และกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

Do: D / การด่าเนินงาน 
เทคโนธานี โดยส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้มีการด่าเนินงาน  ด่าเนิน

โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการส่วนร่วมกิจการเพื อสังคม ซึ งได้รับอนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 

1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ 

ล่าดับที  วัน/เดือน/ปี ชื อกิจกรรม 
1. 24 ก.ค. 57 การสร้างและเริ มเผยแพร่สื อสังคมออนไลน์

www.facebook.com/SUTSocialEnterprise 
2. 24 ก.ค. 57 เผยแพร่คลิปวีดิทัศนสั้น SUTSE ตอนที  1: ความหวังของประเทศไทย 
3. 12 ก.ย. 57 เผยแพร่คลิปวีดิทัศนสั้น SUTSE ตอนที  2: เปลี ยน 
4. 19 ก.ย. 57 เผยแพร่คลิปวีดิทัศนสั้น SUTSE ตอนที  3: Doดี 
5. 19 ก.ย. 57 การบรรยายพิเศษ เรื อง “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 ชื อกิจกรรม 
1. 29 ส.ค. - 15 ก.ย. 57 การประกวดภาพถ่ายเพื อกระตุ้นความตระหนักในปัญหาสังคม 
2. 5 - 22 ก.ย. 57 การประกวดคลิปวิดีทัศน์สั้น (VDO clip)  

หัวข้อ “วันนี้คุณ Doดี แล้วหรือยัง” 
3. 24 ก.ย. 57 การประกวดคลิปวีดีโอ ภาพถ่าย และหนุ่มสาวดูดี 
 

3)  การพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ขับเคลื อนกิจการเพื อสังคม 

ล่าดับที  วัน/เดือน/ปี ชื อกิจกรรม 
1. 7 ก.ค. 57 การศึกษาดงูานในพ้ืนที บ้านใหม่สันติ อ่าเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา 
2. 23 ก.ค. 57 การร่ วมฟั งการบ รรย าย  SE Talk#8: The Impact Hub Singapore 

Experiences - Challenges & The Lesson learned in creating a 
community for change maker 

3. 24 ก.ค. 57 การประชุมการจัดท่าร่างแผนการด่าเนินงานและแผนที น่าทางกิจการ        
เพื อสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ครั้งที  2) 

4. 24 ก.ค. 57 การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการที เป็นผู้ให้บริการ Co-working space     
ณ  ฮับบ้าไทยแลนด์ (Hubba Thailand), ป๊ะห์ (PAH) และ มาดี (Ma:d) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ล่าดับที  วัน/เดือน/ปี ชื อกิจกรรม 
5. 28- 29 ส.ค. 57 การประชุม “University Engagement and Social Enterprise: Experiences 

from the UK and Thailand” 
6. 1 ก.ย. 57 การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการที เป็นผู้ให้บริการ Co-working space 

ณ  ฮับบ้าไทยแลนด์ (Hubba Thailand) , ป๊ะห์ (PHA) และ มาดี (Ma:d) 
7. 13 - 4 ก.ย. 57 การศึกษาดูงานกิจการเพื อสังคม “In The Heart of Social Enterprises: 

Central” 
8. 18 ก.ย. 57 การประชุมการจัดท่าร่างแผนการด่าเนินงานและแผนที น่าทางกิจการ               

เพื อสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ครั้งที  3) 

Check: C / การตรวจสอบประเมินผลการด่าเนินงาน 
1) มีการตรวจสอบและการประเมินผลกิจกรรม ได้แก่ การประเมินผลการฝึกอบรมจากผู้เข้าอบรม 

โดยผลที ได้เป็นระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรม 
2) มีการสรุปผลการประเมินพร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคจากการท่าโครงการ เสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ผู้อ่านวยการเทคโนธานี รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และองค์กร
ชุมชน และอธิการบดี ตามล่าดับ 

Action: A / การปรับปรุงแก้ไขการด่าเนินงาน 
เทคโนธานี โดยส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีการประชุม เพื อเสนอแนว

ทางการด่าเนินงาน รายงาน และสรุปผลการด่าเนินงาน เพื อปรับกลยุทธและการด่าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ และให้ผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงเป็นการทบทวนแผนการ
ด่าเนินงานที เหมาะสมในแต่ละช่วงกิจกรรม 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 : ในปีงบประมาณ 2557 ได้มีการด่าเนินโครงการกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการมีส่วนร่วมกิจการเพื อสังคม โดยประสานความร่วมมือกับ
ส่านักงานสร้างเสริมกิจการเพื อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เพื อวางแผนในการด่าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่ มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง  :                         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทคโนธานี โดยส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมได้มี                 
การวางแผน เพื อจัดเตรียมการด่าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามนโนบายด้านพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน และสนับสนุนการน่าความรู้ของมหาวิทยาลัยลงไปถ่ ายทอดให้กับชุมชน 
และสังคมรวมถึงมุ่งสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื อการพัฒนาที ยั งยืน
ของสังคม ซึ งหนึ งในภารกิจคือ ความร่วมมือกับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก โดยได้มีการศึกษา           
ดูงานและลงพ้ืนที  เพื อเก็บข้อมูลส่าหรับการวางแผนการด่าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 

โดยการด่าเนินงานตามบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม จึงได้มีการลงพ้ืนที พบผู้ น่ าชุมชน เพื อเก็บข้อมูลความต้องการของชุมชน เพื อน่ า               
องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปปรับแปลง และถ่ายทอดให้กับชุมชน ส่งเสริมการพึ งพาตัวเองได้ ได้แก่ 
1) การเดินทางไปศึกษาดู งานในพ้ืนที บ้ านใหม่สันติ  อ่าเภอสูงเนิน จั งหวัดนครราชสีมา                

ในวันที  7 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 – 16.00 น. โดยพบผู้น่าชุมชน เพื อเรียนรู้และ                 
เก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี ยวกับความต้องการ ของชุมชน รวมถึงประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนา
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ให้เป็นชุมชนต้นแบบที มีการด่าเนินกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในอนาคต                   
โดยพบประเด็นปัญหาในการพัฒนาที มหาวิทยาลัยสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนได้ คือ ชุมชน
ขาดความรู้ทางวิชาการที สามารถบูรณาการเข้ากับวิถีการด่าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 
เช่น การบริหารจัดการน้่า การใช้เทคโนโลยีการท่ากสิกรรม และปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร การบริหารจัดการจัดการของเหลือทิ้ งและขยะ รวมถึงขาดความพร้อม                     
ในการพัฒนาและสานต่อการท่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที ได้มีการจัดท่าไว้แล้วในปี พ.ศ. 2555            
ซึ งผู้น่าชุมชนมีความยินดีหากมหาวิทยาลัยจะเข้าไปร่วมพัฒนาชุมชนในอนาคต 

2) การศึกษาดูงานในกิจการ และหน่วยงานที มีการด่าเนินงานในรูปแบบของกิจการเพื อสังคม              
ในพ้ืนที ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที  26 – 27 สิงหาคม 2557 จากการศึกษา
ดูงานในสถานประกอบการที มีรูปแบบกิจการเพื อสังคม พบว่า การบริหารจัดการ และ            
การเปลี ยนแนวความคิดของชุมชนมีความส่าคัญไม่ยิ งหย่อนไปกว่ากัน อย่างไรก็ตามสถาน
ประกอบการทุกแห่งเป็นตัวอย่างที แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ ประโยชน์ และความยั งยืน   
ของการประกอบธุรกิจแบบกิจการเพื อสังคม ที สามารถน่าไปประยุกต์ใช้กับการด่าเนินงาน                
ด้านพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์                 
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร : จากการด่าเนินงานเพื อสนับสนุนนโยบายด้านพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนธานี โดยส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมได้มีการลงพ้ืนที  เก็บข้อมูล และพบผู้น่าชุมชนในพ้ืนที  ท่าให้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนและองค์กร ในรูปแบบของการด่ าเนิ นน โยบายพันธกิจสัม พันธ์กับองค์กรชุมชน                   
เพื อน่าข้อมูลและกรณีศึกษาที ได้มาวิเคราะห์ และวางแผนในการด่าเนินการสนับสนุนและส่งเสริม               
ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ผ่านกลไกของเทคโนธานี และเป็นไปตามนโนบายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

อนึ ง เทคโนธานี โดยส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมได้เล็งเห็นถึงการส่งเสริม
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์หรือพนักงานสนับสนุนวิชาการ 
นักศึกษาเกิดความตระหนัก และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการท่ากิจกรรมเพื อสังคม จึงได้มีการมุ่งเน้น
ในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์รวมถึงสร้างความเข้าใจในกิจการนี้ให้แก่บุคคลที สนใจภายใน
มหาวิทยาลัยร่วมสร้างกิจการเพื อสังคมขึ้น เพื อการร่วมเป็นกลไกส่าคัญในการขับเคลื อน                     
การด่าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์อย่างยั งยืน  อีกทั้งเพื อเป็นจุดเริ มต้นในการผลักดันให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาโอกาสทางสังคมอีกด้วย 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง :  ตามที  
มหาวิทยาลัยได้ด่าเนินการขับเคลื อน การด่าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน มีหลายกิจกรรม
ที สามารถใช้ในการพัฒนาชุมชน/องค์กร เพื อตอบสนองต่อตามความต้องการของชุมชนหรือองค์กร
ต่างๆ นั้น  นอกจากนี้  ยังท่าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้ งภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนมากขึ้น  ดังนั้น ผลกระทบที เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม     
ในเบื้องต้น คือ การช่วยชุมชนสามารถรับรู้ข้อมูลที ถูกต้อง ลดค่าใช้จ่ายการผลิต การเพิ มผลผลิต                
ลดระยะเวลา หรือเกิดการสร้างอาชีพใหม่ ซึ งสามารถน่าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้                  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน 
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบ สมศ. ที  9.1  กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการมีส่วนร่วมกิจกรรม               

เพื อสังคม  

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

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจดัการ 
ตัวบงชี้ที่ 7.1   : ภาวะผู้น่าของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและ 

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน   
    ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

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

1 ข้อ 
ด่าเนินการ 

 2  หรือ 3  ข้อ 
ด่าเนินการ 

 4 หรือ 5 ข้อ 
ด่าเนินการ  

6  ข้อ 
ด่าเนินการ 

 7 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. คณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบันปฏิบัติหน้าที ตามระเบียบ หรือข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยที ก่าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที 
มหาวิทยาลัยก่าหนดล่วงหน้า 

 
 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก่าหนดทิศทางการด่าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน่าข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา หน่วยงาน 

 
 

3. ผู้บริหารมีการก่ากับ ติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานตามที มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื อสารแผนและผลการด่าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 
 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ          
ให้อ่านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 
 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื อให้สามารถท่างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

 
 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค่านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

7. คณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน 
และผู้บริหารน่าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

หมายเหตุ :  หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที  6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที ระบุไว้ ซึ งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์
ของ สมศ. 
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รายละเอียดการด าเนินงาน :   
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

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

ในรอบปีการศึกษา2557 (กรกฎาคม 2557 – เมษายน 2558) มีการประชุม 5 ครั้ง  
ครั้งที  3/2557 เมื อวันอังคารที  15 กรกฎาคม 2557  
ครั้งที  4/2557 เมื อวันจันทร์ที  18 สิงหาคม 2557  
ครั้งที  5/2557 เมื อวันจันทร์ที  10 พฤศจิกายน 2557  
ครั้งที  1/2558 เมื อวันพุธที  4 กุมภาพันธ์ 2558 
ครั้งที  2/2558 เมื อวันพุธที  29 เมษายน 2558 

 (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี) 
     คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีได้ปฏิบัติตามอ่านาจหน้าที ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ที พึงกระท่าของคณะกรรมการครบถ้วน และระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 (เอกสารอ้างอิง : พระราชบัญญัติการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533, ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                   
ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าเทคโนธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี) 

1.2 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีได้รับทราบค่าชี้แจงและท่าความเข้าใจเกี ยวกับข้อบังคับต่างๆ    
ของมหาวิทยาลัยจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ท่านอธิ การบดีเป็นประธาน
คณะกรรมการ  ได้เป็นผู้แนะน่าเกี ยวกับการปฏิบัติหน้าที ให้กับคณะกรรมการและสอดคล้อง           
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 

1.3 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีผ่านการประเมินตนเองโดยอาศัยกลไกของสภามหาวิทยาลัย ซึ งได้
มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานศึกษาระบบและกลไกการประเมิน
สภามหาวิทยาลัย และได้มีมติอนุมัติใช้ระบบประเมิน 2 ระบบ คือ 1. การประเมินตนเองและ                
2. การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก  

(1) การประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน           
ที มหาวิทยาลัยจัดท่าขึ้นเพื อใช้ร่วมกัน ซึ งเทคโนธานีได้สรุปผลการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริหารเทคโนธานี ประจ่าปีการศึกษา 2557 (เอกสารประกอบที่ 7.1.1) 

(2) การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ใช้ช่องทางจากการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ตามแนวทางการประเมินมหาวิทยาลัย  2 ครั้งต่อปี 
(เอกสารอ้างอิง : รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 )   
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2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน : 
2.1 เทคโนธานีได้รายงานผลการด่าเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานของ

หน่วยงาน ผ่านกลไกของมหาวิทยาลัย คือ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
นอกจากนี้   ได้รายงานผลผ่านคณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี เป็นประจ่าทุกไตรมาส                    
โดยหน่วยงานได้จัดท่าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
มหาวิทยาลัย และถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ 2557 โดยหน่วยงานได้น่า
แผนไปสู่การปฏิบัติและมีผลการด่าเนินงาน เช่น  

ก) ด้านการพัฒนาองค์กร และปรับปรุงการบริหารจัดการ  :  เพื อจัดภารกิจหรือภาระงาน                  
ที มีลักษณะเชื อมโยงเกี ยวข้องกันให้เป็นหมวดหมู่  มีการท่างานแบบบูรณาการร่วมกัน ประสาน
ความร่วมมือระหว่างกัน ลดขั้นตอนการสั งการ และมีการกระจายอ่านาจเพื อความคล่องตัวในการ
บริหารงาน และเพื อเป็นกลไกรองรับการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และรักษาการบริหารงาน
แบบรวมบริการประสานภารกิจ  จึงได้มีการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีปี พ.ศ. 2558  
โดยมีการแบ่งส่วนงานเป็น 4 ส่านักงาน ได้แก่ ส่านักงานผู้อ่านวการเทคโนธานี ส่านักงานอุทยาน
การเรียนรู้สิรินธร ส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และส่านักงานบริการวิชาการและ
โครงการพิเศษ ได้จัดวางบุคลากรแต่ละต่าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที ความรับผิดชอบและ
ตามความถนัดแต่ละบุคคล มีการบริหารงานที มุ่งเน้น Put the right man on the right job 
(เอกสารอ้างอิง : การปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี  พ.ศ.2558 และโครงสร้าง
บริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ.2556  (ปรับปรุงครั้งที่ 1)) 

ข) การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม : หน่วยงานได้จัดพ้ืนที ส่านักงานโดยรวมหน่วยงาน
ที อยู่ในความรับผิดชอบแต่ละส่านักงานอยู่ด้วยกันเพื อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแล เพื อสนับสนุน
การใช้ทรัพยากรที มีอยู่อย่างจ่ากัดให้ เกิดความคุ้มค่าภายใต้นโยบาย ECO Technopolis                  
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การน่าสื ออิเลคทรอนิกส์มาช่วยสื อสารเพื อลดจ่านวนกระดาษ                 
ใช้ในส่านักงาน และรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า  นอกจากนี้ยังได้ด่าเนินการตามนโยบาย                
การด่าเนินกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด่าเนินกิจกรรม                
5ส ของหน่วยงาน และได้มีการจัดท่าคู่มือและมาตรฐาน 5ส เทคโนธานี เพื อใช้เป็นแนวทาง               
ในการด่าเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง : คู่มือ และมาตรฐาน 5ส เทคโนธานี) 

2.2  หน่วยงานได้มีการน่าข้อมูลสารสนเทศ เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน          
โดยอาศัยกลไกมหาวิทยาลัยที มีการออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (data warehouse)        
ผ่านระบบ MIS มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลในรูปแบบ 9 ระบบสารสนเทศ ซึ งได้จัดหมวดหมู่
ภายในให้พร้อมส่าหรับครอบคลุมข้อมูลจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย   
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โดยปัจจุบันได้ใช้ระบบสารสนเทศรวมกับหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบ SAR Online  ระบบแจ้งขอใช้บริการส่วนอาคาร Online  
ระบบขอใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Online ระบบจองห้องประชุม Online  เป็นต้น  และอยู่ระหว่าง
การรอปรับปรุงและทดลองใช้ระบบเพื อใช้รวมกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่               
ระบบสารสนเทศการคลัง  ระบบสารสนเทศบุคลากร และสารสนเทศวิสาหกิจ  

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  : ผู้บริหารหน่วยงาน 
ได้มีการก่ากับติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานตามที มอบหมายเป็นรายไตรมาสตามภารกิจหลัก
ที ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  รวมทั้งได้ติดตามการด่าเนินงานตามมติ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต
ของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกไตรมาสและมีการประเมินผล
งานโดยรวมเป็นประจ่าทุก 6 เดือน  รวมทั้งสามารถสื อสารแผนและผลการด่าเนินงานของหน่วยงาน
ไปยังบุคลากร ทุกระดับผ่านกลไกการประชุมหัวหน้าส่านักงาน การประชุมพนักงานเทคโนธานีหรือ
เผยแพร่ผ่านสื อต่างๆ เช่น mail เทคโนธานี  เว็บไซค์เทคโนธานี newslletter และรายงานประจ่าปี
ของเทคโนธานี (เอกสารอ้างอิง : รายงานประจ าปี 2557 หน้า 2-4 และ 30-33) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม :  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักถึง
ความส่าคัญในเรื องต่างๆ เพื อส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด่าเนินงานของหน่วยงาน           
มากยิ งขึ้น เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้  การบริหารความเสี ยงและ             
การควบคุมภายใน การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปี 
การบริหารงบประมาณ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและรับผิดชอบต่อสังคม  
นอกจากนี้ ผู้บริหารได้มอบอ่านาจการตัดสินใจแก่หัวหน้าส่านักงาน หัวหน้าหน่วยตามความเหมาะสม 
เช่น การมอบอ่านาจการลางานของพนักงาน การพัฒนาบุคลากร ในกลุ่มงานตามความเหมาะสม เป็นต้น  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ :  หน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในภารกิจหลัก                 
และภารกิจรองเพื อสนับสนุนตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้บริหารเน้นกระบวนการท่างาน  
ที มี คุณ ภาพ  โดยจัดให้ มี การประกันคุณ ภาพ  ระบบบริหารคุณ ภาพ มาตรฐาน ISO และ                          
เน้นให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพ  มีความสามารถและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื อง                      
โดยหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณส่าหรับการพัฒนาและเพิ มพูนทักษะให้กับบุคลากรเป็นประจ่า             
ทุกปีและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึ งจัดได้ว่าเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
ผู้บั งคับบัญชา กับผู้ ใต้บั งคับบัญชา การแลกเปลี ยนเรียนรู้  และการสร้างสัมพันธภาพที ดี                   
ระหว่างเพื อนร่วมงาน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเอง
ตามความต้องการโดยการเข้ารับการฝึกอบรมตามที พนักงานสนใจ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
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6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสามารถผลักดัน             
ให้หน่วยงานสามารถแข่งขันกับภายนอกได้ เช่น การมีบทบาท ริเริ ม ส่งเสริมสนับสนุน ก่าหนด
นโยบายและก่อให้เกิดการเปลี ยนแปลงที น่าไปสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนาหน่วยงาน มีการติดตามผล 
การด่าเนินงานตามภารกิจ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามหลักเกณฑ์ทางมหาวิทยาลัย 
การน่านโยบาย ระเบียบของมหาวิทยาลัยมาใช้บริหารงานอย่างเหมาะสม ผ่านกลไกคณะกรรมการ 
คณะท่างานชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะท่างานการบริหารความเสี ยง คณะท่างานการจัดการความรู้  คณะท่างาน
ด่าเนินกิจกรรม 5 ส คณะท่างานการจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะท่างานติดตามใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและเร่งรัดผลด่าเนินงาน เป็นต้น  
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมีบทบาทส่าคัญในการริเริ ม 
ชี้แนะ สนับสนุนก่าหนดนโยบาย และก่อให้เกิดการเปลี ยนแปลงน่าไปสู่ความก้าวหน้า กล่าวคือ 
นโยบายจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจที ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย  ส่งผลให้เกิดสัมพันธ์ที ดีระหว่างหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ชุมชน และสังคม 
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีให้ความส่าคัญกับนโยบาย                  
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพื อประหยัดการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
กล่าวคือ การปรับปรุงรูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีแบบ e-meeting) 
หลักการตอบสนอง (responsiveness)  คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีความโปร่งใส นอกจากนี้                  
ยังให้ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความเชื อมโยงความเชี ยวชาญและร่วมใช้ทรัพยากร                  
เพื อลดช่องว่างความเหลื อมล้่าในสังคม 
หลักภาระรับผิดชอบ  (accountability) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีธ่ารงไว้ซึ งความรับผิดชอบ
สูงสุดและอ่านาจหน้าที ในการพิจารณาภารกิจของหน่วยงานด้วยการให้ค่าปรึกษาแนะน่าแก่ผู้บริหาร             
เทคโนธานี  มีความรับผิดชอบต่อการก่าหนดเชิงกลยุทธ์ในทิศทางการด่าเนินงานของหน่วยงาน               
โดยค่านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเชื อมโยงความเชี ยวชาญและคิดท่าประโยชน์                      
จากความเชี ยวชาญร่วมกัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานให้สามารถสื อสารและเกิดผลประโยชน์            
ต่อสั งคม ในการน่าพาสั งคมและประเทศชาติ ไปสู่การพัฒนาที ยั งยืน  อีกทั้ ง นโยบายจาก      
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานียังส่งผลให้ เกิดสัมพันธภาพที ดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน                      
และสังคมมีการสนับสนุนและติดตามให้เกิดภารกิจที เป็นรูปธรรม  มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน              
และสงัคมเพื อน่ามาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน 
หลักความโปร่งใส (transparency) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมอบหมายให้หน่วยงาน มีการ
เปิดเผยและบริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีช่องทางข้อมูลสารสนเทศสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น                  
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นในหน่วยงานผ่านทางเว็บไซค์เทคโนธานี  นอกจากนี้                    
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ได้สนับสนุนให้ข้อมูลต่อระบบการตรวจสอบที เป็นอิสระของมหาวิทยาลัย ทั้ งการตรวจสอบ                    
จากผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการตรวจสอบโดยระบบ      
ของสภามหาวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  และหน่วยงาน
ภายนอก 
หลักการมีส่วนร่วม (participation) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้หลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารโดยการประชุมเป็นหลัก  เพื อให้คณะกรรมการและผู้บริหารเทคโนธานีได้มีโอกาสแลกเปลี ยน
ความคิดเห็น และเสนอแนะเกี ยวกับการด่าเนินงานให้เกิดผลดียิ งขึ้น เพื อร่วมกันพิจารณาแนวทาง   
การด่าเนินงานในปีถัดไป 
หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีมีกระบวนการชัดเจน
ในการกระจายอ่านาจการตัดสินใจให้ผู้บริหารเทคโนธานี เช่น การบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประเภทงบด่าเนินการที มีการโอนหมวดรายจ่าย หรือเปลี ยนแปลงรายการของงบด่าเนินการ                  
โดยไม่เพิ มวงเงินงบประมาณที ได้รับจัดสรร  ให้ผู้บริหารเทคโนธานีเป็นผู้อนุมัติและน่าเสนออธิการบดี
เพื อทราบ  หรือการมอบอ่านาจการลา การจัดสรรงบประมาณ  การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงาน       
ให้กับหวัหน้าส่านักงานมีอ่านาจในการตัดสินใจ เป็นต้น 
หลักนิติธรรม (rule of law)  มหาวิทยาลัยจัดให้มีกฎระเบียบข้อบังคับประกาศในการบริหารและ
การปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์ อักษรซึ งหน่วยงานได้อ้างอิงหลักปฏิบัติดังกล่าวในการสื อสาร              
กับบุคลากร ผู้มีส่วนเกี ยวข้องได้รับรู้ผ่านช่องทางการสื อสารต่างๆ เช่น หนังสือเวียน การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซค์ 
หลักความเสมอภาค (equity) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานียึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม              
ในการบริหารจัดการ โดยผู้บริหารเทคโนธานีปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  เพื อด่ารงให้หน่วยงานมีความเป็นเลิศในภารกิจ
ที ได้รับมอบหมาย 
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (consensus oriented)   คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีใช้มติที ประชุม               
ในการพิจารณาเรื องที ส่าคัญเพื อหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปี                 
และงบประมาณรายจ่ายของเทคโนธานี  การจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเทคโนธานี  เป็นต้น 

7. คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม :  คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี                    
มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารเทคโนธานี และผลการด่าเนินงานของเทคโนธานี                   
ได้ให้ข้อเสนอแนะที เป็นประโยชน์ ซึ งผู้บริหารได้น่าไปปรับปรุงการบริหาร  นอกจากนี้ ยังอาศัยกลไก
ของมหาวิทยาลัย ที มีการจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานปีละ 2 ครั้ง                
โดยมีหลักเกณฑ์ที ชัดเจนอย่างต่อเนื อง  (อ้างอิงจาก : รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ                     
การประเมินผลงาน) 
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย() 

ด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 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 เรื อง การแบ่งส่วนงานภายใน (ฉบับที  15) พ.ศ. 2557 
- ค่าสั งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื อง 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) 

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
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ตัวบงชี้ที่ 7.2          :        การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้ 
    ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

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

1 ข้อ 
ด่าเนินการ 

2  ข้อ 
ด่าเนินการ 

3 ข้อ 
ด่าเนินการ 

4  ข้อ 
ด่าเนินการ 

5 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการก่าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที สอดคล้อง

กับแผน  กลยุทธ์ของหน่วยงาน ครอบคลุมพันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสม 

 
 

2. ก่าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริการ
วิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสม         
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที ก่าหนดในข้อ 1 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ครอบคลุมพันธกิจด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม : ได้มีการก่าหนดหัวข้อ/เป้าหมายการจัดการความรู้ไว้ คือ “องค์ความรู้ที ให้
พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” เพื อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดรับตามภารกิจหลักด้านบริการวิชาการ และปรับแปลงถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยมีแผนการจัดกิจกรรม (เอกสารประกอบที่ 7.2.1) 

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

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  : โดยได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน               
เพื อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดรับตามภารกิจ
หลักด้านบริการวิชาการ และปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี จ่านวน 3 ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที  1 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี ยนเรียนรู้ หัวข้อ การทบทวน การจัดท่า แก้ไขปรับปรุงเอกสาร
ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 (Revise)  เมื อวันที  6-17 ตุลาคม 2557  โดยผู้แทน 
ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)  

ครั้งที  2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี ยนเรียนรู้ หัวข้อTN (เทคโนธานี) เป็นระบบ พบปัญหา  
พาแก้ไข สร้างสรรค์กลไก KM น่าทาง 30 ตุลาคม 2557 โดย ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล              
รองผู้อ่านวยการเทคโนธานี   

ครั้งที  3 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี ยนเรียนรู้ หัวข้อ การอ่านวิเคราะห์งบการเงินหน่วย
วิสาหกิจ เมื อวันที  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
ประจ าปี 2557 หน้า 23-24) 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) :  โดยได้มีการรวบรวมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภายในหน่วยงาน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
และบรรจุเข้าในเว็บไซต์ การจัดการความรู้ หน่วยบริหารระบบคุณภาพ ส่านักงานผู้อ่านวยการ                
เทคโนธานี และส่งขึ้น WEB มหาวิทยาลัยด้วย  โดยที ผ่านมาเทคโนธานีได้มีการถอดบทเรียน               
องค์ความรู้ที ได้จากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งและได้จัดท่าสรุปการจัดกิจกรรมเป็นที เรียบร้อยแล้ว 
(เอกสารอ้างอิง : สรุปการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น        
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง : ได้จัดท่าขั้นตอนการด่าเนินงาน            
การปฏิบัติงานตามข้อก่าหนดการจัดท่าเอกสารระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
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) 

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
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ตัวบงชี้ที่ 7.3  :  ระบบสารสนเทศเพื อการบริหารและการตัดสินใจ 

    ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

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

1 ข้อ 
ด่าเนินการ 

2  ข้อ 
ด่าเนินการ 

3 ข้อ 
ด่าเนินการ 

4  ข้อ 
ด่าเนินการ 

5 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ   

2. มีระบบสารสนเทศเพื อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดย 
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการบริการวิชาการ  การบริหารจัดการ และการเงิน 
และสามารถน่าไปใช้ในการด่าเนินงานประกันคุณภาพ 

 
 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  

4. มีการน่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

 
 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที 
เกี ยวข้องตามที ก่าหนด 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :   
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ : โดยมีแผนด่าเนินงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ปีงบประมาณ 2558 แบ่งลักษณะงานตามกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1. งานพัฒนาเว็บไซต์  และ               
2. งานประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 งานพัฒนาเว็บไซต์ : (1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกิจกรรม (ด่าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
2554 และมีการปรับปรุงต่อเนื องในปีงบประมาณ 2558) (2) ฐานข้อมูลงานบุคคล (ด่าเนินการแล้วโดยใช้ 
MIS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) (3) ฐานข้อมูลการเงินงบประมาณเงินวิสาหกิจของเทคโนธานี 
(อยู่ระหว่างด่าเนินิการ) และ (4) ฐานข้อมูลการเงินงบประมาณเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย                    
หมวดรอเรียกเก็บเงิน (ด่าเนินการในปีงบประมาณ 2557 - 2558) (5) ฐานข้อมูลเว็บไซต์เทคโนธานี 
(ด่าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557) (6) ฐานข้อมูลการจองงบประมาณของเทคโนธานี                  
(อยู่ระหว่างด่าเนินการ) ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดย MIS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี               
มีการเชื อมโยงกับฐานข้อมูลสารสนเทศเพื อการตัดสินใจ MIS ของส่วนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ที มีหน่วยงานอื นๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกี ยวข้อง เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ส่านักวิชาต่างๆ ส่วนแผนงาน ส่วนการเจ้าหน้าที  ส่วนการเงินและบัญชี และส่วนส่งเสริมวิชาการ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

(ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา SAR-online) นอกจากนี้ ยังได้ก่าหนดรอบระยะเวลาด่าเนินการ 
เพื อให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนด่าเนินงานระบบสารสนเทศเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2558 
(เอกสารประกอบที ่7.3.1) 
 ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ ได้มีการด่าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และมีการเพิ ม                   
ช่องการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การเชื อมโยงกับสื อ social network ในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายของสื อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยอย่างน้อย                
ต้องครอบคลุมการจัดการบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ : ได้มีการใช้ระบบรายงานผลการด่าเนินงานของหน่วยงานที ถูกพัฒนาขึ้นโดย 
MIS ของส่วนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้พัฒนาระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การจอง
ห้องประชุมทาง online การจัดท่าหลักสูตร e-training นอกจากนี้ยังได้ใช้ระบบ MIS ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ ระบบการประชุมสองทางด้วย e-meeting และระบบการลงทะเบียนรับ - ส่ง
เอกสารออนไลน์ด้วย Boffice (เอกสารประกอบที่ 7.3.2) 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ : ได้รับการสอบถามประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ใช้บริการบุคลากรภายในที เป็นผู้ใช้งานโดยตรง จากการใช้งานตามกิจกรรม 2 ส่วนหลัก คือ                   
1.งานพัฒนาเว็บไซต์ และ 2. งานประชาสัมพันธ์ ซึ งได้ก่าหนดไว้ 3 ด้าน กล่าว คือ 1.ด้านเจ้าหน้าที                   
2.ด้านกระบวนการให้บริการ และ 3.ด้านการใช้งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ในภาพรวมได้รับ
คะแนนประเมินอยู่ในระดับดี (4.19) ซึ งอยู่ในเกณฑ์ที น่าพอใจ (เอกสารประกอบที่ 7.3.3) 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  :                    
มีการน่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยได้น่าผล
จากข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในหรือผู้ใช้งานมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื อพัฒนาระบบ
สารสนเทศขององค์กรให้ดีขึ้นตามล่าดับอย่างต่อเนื อง (เอกสารประกอบที่ 7.3.4) 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
: มีการเชื อมโยงข้อมูลองค์กรผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย คือ http://technopolis.sut.ac.th/                  
และมีการส่งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ออกสู่หน่วยงานต่างๆ ทั้ งภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื อง (เอกสารประกอบที่ 7.3.5) 

การประเมินตนเอง  : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  

 



 

‘- ร่าง - 

  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปกีารศึกษา 2557 47 

 

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  7.3.1   แผนการด่าเนินงาน “หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์” 
                                     ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เอกสารประกอบที  7.3.2 ภาพรวมการเชื อมโยงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เอกสารประกอบที  7.3.3 แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นการใช้บริการ 
         งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ประจ่าปีการศึกษา 2557 
เอกสารประกอบที  7.3.4 แบบสรุปการปรับปรุงแก้ไขงานสารสนเทศ 
เอกสารประกอบที  7.3.5   ระบบสารสนเทศเพื อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน 

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

  

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
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ตัวบงชี้ที่ 7.4           :  ระบบบริหารความเสี ยง 
    ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

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

1 ข้อ 
ด่าเนินการ 

2  ข้อ 
ด่าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
ด่าเนินการ 

5  ข้อ 
ด่าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน มี () หรือไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีการแต่งตั้งคณะท่างานบริหารความเสี ยงโดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายใน
หน่วยงานร่วมเป็นคณะท่างาน 

 
 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี ยง และปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงตาม
บริบทของหน่วยงาน 

 
 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี ยงและจัดล่าดับความเสี ยงที 
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   

 
 

4. มีการจัดท่าแผนบริหารความเสี ยงที มีระดับความเสี ยงสูงและด่าเนินการตามแผน    
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด่าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารความเสี ยงของมหาวิทยาลัย เพื อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 

6. มีการน่าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี ยง
ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี ยงในรอบปีถัดไป 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :   

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็น

คณะท างาน : โดยมีผู้อ่านวยการเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยพนักงานเทคโนธานีที ท่าหน้าที ระดับ
หัวหน้างานร่วมเป็นคณะท่างาน ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ที  957/2557  นอกจากนี้                 
ยังมีการจัดท่าโครงสร้าง/ขั้นตอนและปฏิทินการด่าเนินงานการบริหารความเสี ยงเทคโนธานีด้วย                          
(เอกสารประกอบที่ 7.4.1 (1) และ (2)) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน : 
1.1 การจัดท่าแผนปรับปรุงควบคุมภายในและบริหารความเสี ยงระดับหน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณ 

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

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

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

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน : จากแผนปรับปรุง
ควบคุมภายในและบริหารความเสี ยง ประจ่าปีงบประมาณ 2557 ปัจจัยเสี ยงทั้ง 8 ด้าน พบว่า มี 2 ด้าน              
ที มีผลการประเมินความเสี ยงตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป (ตามเกณฑ์การประเมินความเสี ยงที มีระดับสูง  
อยู่ในช่วงคะแนน 8 – 12 คะแนน High Risk) ซึ งเทคโนธานีมีผลการประเมินความเสี ยง 6 คะแนน           
จึงไม่มีการบริหารความเสี ยงที มีระดับความเสี ยงสูง 

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

6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย              
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  ได้รับการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ่าปีการศึกษา 2557  มาปรับใช้ในการจัดท่าแผนปรับปรุง
ควบคุมภายในและบริหารความเสี ยง เทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2558 (เอกสารอ้างอิง : 
แผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558)  

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ  

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

- แผนด่าเนินงานระบบบริหารความเสี ยงเทคโนธานี  
  ประจ่าปีงบประมาณ 2557 

เอกสารประกอบที  7.4.2 (1) SUT-RM1 ค่าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี ยง  
    ประจ่าปีงบประมาณ 2557 

                        (2)  SUT-RM2 รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับหน่วยงาน  
       ประจ่าปีงบประมาณ 2557  
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เอกสารประกอบที  7.4.3 SUT-RM3 การจัดล่าดับความเสี ยงในแผนผังเมทริกซ์  
เอกสารประกอบที  7.4.5 SUT-RM6 รายงานผลการด่าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน

ระดับหน่วยงาน ประจ่าปีงบประมาณ 2557 

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

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

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

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
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องค์ประกอบที่ 8  : การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ที่ 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
    ปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 56 – ก.ย. 57) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด่าเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการด่าเนินการ 
  2  หรือ 3  ข้อ 

มีการด่าเนินการ 
 4  หรือ 5 ข้อ 

มีการด่าเนินการ 
  6  ข้อ 

มีการด่าเนินการ 
 7 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี 

() การด าเนินการ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 
 

3. มีงบประมาณประจ่าปีที สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา 
หน่วยงานและบุคลากร 

 
 

4. มีการจัดท่ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริหารหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
 

5. มีการน่าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื อง 

 
 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท่าหน้าที ตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที หน่วยงานก่าหนด 

 
 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน่า
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
 

หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที ระบุที มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน                
ของหน่วยงานที สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถด่าเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที ต้องจัดหาส่าหรับการ
ด่าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที ต้องการใช้                
ซึ งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที หน่วยงานใช้ในการด่าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล
จากนั้นจึงจะก่าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที มาของเงินทุนที ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด 
เช่น รายได้จากค่าลงทะเบียน งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน              
เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื นๆ  อีกเพิ มเติม เช่น                   
การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด่าเนินงานด้วย  เช่น ต้นทุน              
ต่อหน่วยในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร โดยที ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลา             
ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
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รายละเอียดการด าเนินงาน :   

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน : ได้จัดตั้งคณะท่างานจัดท่าแผน

กลยุทธ์ทางการเงินของเทคโนธานี ค่าสั ง มทส.ที  891/2556  ท่าหน้าที พิจารณาข้อมูลจากรายงาน                     
แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ เทคโนธานี  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559  (ตามเอกสารอ้างอิง 
แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555 -2559)  จัดท่ารายได้มาจากการ
ประมาณการจากทรัพยากรที จะได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและแหล่งสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ก่าหนดที มาของแหล่งรายได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
รายได้ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา รายได้จากการให้บริการ และรายได้อื นๆ ก่าหนดให้เห็นอย่างชัดเจน 
(เอกสารประกอบที่ 8.1.1) 
        จัดท่าค่าใช้จ่ายมาจากการประเมินความต้องการทรัพยากรที ต้องด่าเนินงานแต่ละช่วง
ปีงบประมาณ ตามลักษณะงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายใต้กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่ม (กลุ่มงานทั้ง 5 
กลุ่มตามโครงสร้างบริหารงานเดิม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
บริหารงานใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2557  แบ่งเป็น 5 ส านักงาน)   ก่าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนซึ ง
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

1) ค่าใช้จ่ายคงที่ (ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าตอบแทนเงินประจ่าต่าแหน่ง             
ค่าบริหารจัดการโครงการ)  

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

         ผลสรุปเป็นภาพรวมแผนบริการหน่วยวิสาหกิจ เทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2555 -2559 
จัดท่าประมวลผลให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณและแผนปฏิบัติการเทคโนธานี ประจ่าปี
งบประมาณ 2557 เพื อให้ง่ายต่อการน่าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน และมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยส่วนบริหารสินทรัพย์เป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง น่าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน  และสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณาตามล่าดับ  (เอกสารอ้างอิง : แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ
เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555-2559)   

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน              
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ :  มีการจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้ก่าหนดแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางการเงินตามลักษณะงานภารกิจที ได้รับมอบหมาย (แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
และแผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี) และยังมุ่งเน้นการจัดหารายได้จากหน่วยงาน
ภายนอก   
        หลักเกณฑ์การจัดสรรรายการงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2557 จ่าแนกตามหมวดหมู่รายการ
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 

1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ 
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
4. หมวดค่าครุภัณฑ์ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
5. หมวดที ดินและสิ งก่อสร้าง 
6. หมวดรายจ่ายอื น (เงินส่ารองทั วไป) 

        และได้บรรจุรายการค่าบริหารจัดการโครงการ ในแต่ละโครงการ /งาน/กิจกรรมไว้ด้วย                  
การวางแผนการใช้เงินได้อาศัยแนวทาง หรือหลักการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามรายการ
งบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรรให้ถือจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 2557 มีการควบคุมติดตาม                    
การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณได้รับอนุมัติ   
        ในระหว่างปีงบประมาณ  หากมีความจ่าเป็นอาจได้รับการทบทวนงบประมาณ โดยการ                         
เพิ ม – ลดรายการงบประมาณให้มีความใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง หรือเมื อด่าเนินการสักระยะหนึ ง        
ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ 2557 (30 กันยายน 2557) มีความจ่าเป็นต้องได้รับการผูกพันงบประมาณไว้  
เนื องจากมีภาระผูกพันเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ส่าหรับเป็นรายการเบิกจ่ายที มีภาระผูกพั นเบิกจ่าย               
ข้ามปี (งบด่าเนินการ) รายการเบิกจ่ายที มีภาระผูกพันเบิกจ่ายเหลื อมปี (งบลงทุน) หรือเป็นรายการ
เบิกจ่ายที มีภาระผูกพันเบิกจ่ายขยายเวลา ที มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี (เป็นโครงการต่อเนื อง)   
        และมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยการจัดท่าเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้เกี ยวข้องเป็นประจ่าทุกเดือน การด่าเนินการดังกล่าวส่งผลให้การวางแผนการ ใช้เงิน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 หมวดการงบประมาณ และมาตรการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 2556 (เอกสารประกอบที่ 8.1.2) 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร : จากแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนใช้เงิน 
(รายละเอียดปรากฎในข้อ 2) ได้รับการจัดท่างบประมาณรายจ่ายเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ 
2557 โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ 2557 (งานประจ่า) ตามงานภารกิจ
ที ได้รับมอบหมายทั้ง 2 แผนงาน ได้แก่แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมและแผนงานปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  
        ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีได้ถูกก่าหนดในแผนปฏิบัติการประจ่าปี ได้แก่ 
แผนงานหลัก แผนงานรอง ก่าหนดผลผลิต จ่านวนตัวชี้วัด จ่านวนกิจกรรมช่วงระยะเวลาด่าเนินการ 
และผู้รับผิดชอบ ซึ งได้ก่าหนดชัดเจน การด่าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานสามารถพัฒนา
หน่วยงานได้ตามแผนบรรลุวิสัยทัศน์ โดยที การพัฒนาทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น บุคลากร อาคารสถานที  
ครุภัณฑ์เครื องมือเทคโนโลยี  และการเงินงบประมาณ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ยิ งขึ้น (เอกสารอ้างอิง : 
งานประจ า แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 และเอกสารอ้างอิง : งบประมาณเทคโนธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)) 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน     
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง :  รายงานทางการเงินเทคโนธานีได้จัดท่าขึ้นเป็นประจ่าทุกไตรมาส เพื อรายงาน
ให้ทราบถึงสถานะทางการเงินและผลการด่าเนินงานของหน่วยงาน ได้รายงานผลด่าเนินงานต่อ           
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และมีการน่าเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มทส.             
อย่างต่อเนื อง (เอกสารอ้างอิง : รายงานงบการเงินเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2557) 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ  
ความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง : จากข้อมูลในรายงานงบการเงิน (รายละเอียดปรากฏในข้อ 4)  
ได้ถูกน่าไปใช้ในการติดตามประเมินผลการวิเคราะรายได้ห์ค่าใช้จ่ายด่า เนินการแต่ละโครงการ                     
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ในหน่วยงาน การบริหารจัดการในเชิงรุกมากขึ้น ส่งผลให้มีมาตรการบริหารงบประมาณประหยัด
ทรัพยากรเท่าที จ่าเป็น เช่น การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด่าเนินงานในบางเรื อง เช่น การบรรจุอัตราก่าลังคน
เท่าที จ่าเป็นตามกรอบโครงสร้างการบริหารงานและภาระงาน การเวียนแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านสื อ 
อิเลคทรอนิกส์แทนเวียนด้วยจดหมายบันทึกข้อความ เป็นต้น  
        และมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินถึงสภาพคล่องทางการเงิน การประเมินความสามารถ         
ในการช่าระหนี้ของหน่วยงาน การติดตามลูกหนี้คงค้างช่าระเป็นเวลานาน การประเมินขยายวงเงิน
หมุนเวียนภายในหน่วยงาน (จาก 3 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน เป็น 5 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน 
ซึ งอยู่ระหว่างการด่าเนินการ) การวิเคราะห์เงินคงเหลือที ไม่มีภาระผูกพันด้วยการลงทุนในเงินฝาก
ประจ่าระยะสั้น 3 - 6 เดือน เพื อให้ได้รับผลตอบแทน (รูปของดอกเบี้ย) ที สูงกว่าให้เป็นรายได้         
ของหน่วยงาน ตลอดจนการรายงานผลแสดงฐานะความมั นคงการเงิน (งบดุล) เพื อให้ทราบถึงสัดส่วน
ของสินทรัพย์ ต่อสัดส่วนของหนี้สินและทุน ในสัดส่วนที พอเหมาะ (คิดเป็นอัตราร้อยละ) เช่น สินทรัพย์ 
100 เท่ากับ หนี้สิน 75 และทุน 25 (เอกสารอ้างอิง : รายงานงบการเงินเทคโนธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2557) 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด : การด่าเนินงานทางการเงินและงบประมาณภายในหน่วยงาน      
ได้รับการติดตามผลการด่าเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นประจ่าอย่างต่อเนื อง เช่น ผู้รับผิดชอบ
โครงการ หัวหน้าส่านักงานและผู้บริหารระดับสูง และยังได้รับการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน                 
ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที ได้รับการก่าหนดจากมหาวิทยาลัย โดยหน่วยตรวจสอบภายใน 
มทส. และส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (เอกสารประกอบที่ 8.1.6) 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ : ผู้บริหารระดับสูงบริหารจัดการภายในหน่วยงาน                             
ได้อาศัยกลไกทางการเงินและงบประมาณ  ซึ งได้น่าข้อมูลจากรายงานงบการเงินและรายงาน                        
ใช้จ่ายเงินงบประมาณที ได้รับการวิเคราะห์ผลค่าใช้จ่าย สถานะทางการเงินของหน่วยงาน (รายละเอียด
ปรากฎในข้อ 5) รายงานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถติดตามผลการใช้เงินและน่าไปใช้
การวางแผนประกอบการตัดสินใจว่าเป็นไปตามเป้าหมายมากหรือน้อยเพียงใด มีการปรับแผนกลยุทธ์
การด่าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เอกสารอ้างอิง : แผนบริการหน่วยวิสาหกิจ                
เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555 - 2559 และเอกสารอ้างอิง : รายงานงบการเงิน เทคโนธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2557) 

 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ  
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รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 

เอกสารประกอบที  8.1.1 ค่าสั งแต่งตั้งคณะท่างานการจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของเทคโนธานี 
เอกสารประกอบที  8.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื อง 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) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
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องค์ประกอบที่ 9  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
    ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด่าเนินการ 

1 ข้อ 

ด่าเนินการ 

2  หรือ 3  ข้อ 

ด่าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

ด่าเนินการ 

7  หรือ 8 ข้อ 
ด่าเนินการ 

9 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 9 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี () หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที เหมาะสมและสอดคล้องกับ   

พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด่าเนินการตามระบบที ก่าหนด 
 
 

2. มีการก่าหนดนโยบายและให้ความส่าคัญเรื องการประกันคุณภาพภายใน  
โดยคณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 
 

3. มีการก่าหนดตัวบ่งชี้เพิ มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน  
4. มีการด่าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการด่าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบัน และ มหาวิทยาลัยตามก่าหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที มีข้อมูลครบถ้วนตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด และ  

3) การน่าผลการประเมินคุณภาพไปท่าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 

5. มีการน่าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท่างาน  และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 
 

6. มีระบบสารสนเทศที ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ 

นักศึกษา และผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือ
ภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 
 

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

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

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

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน : มีการก่าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
คุณภาพที สอดคล้องกับ สมศ., สกอ., มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้มีการปรับเพิ มตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์
ของหน่วยงาน ในด้านบริหารจัดการคุณภาพ ในตัวบ่งชี้ที  9.2 และปรับเพิ มตัวบ่งชี้ที  12.1  12.2 และ 
12.3 ผลการด่าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง : คู่มือคุณภาพการศึกษา
เทคโนธานี ประจ าปีการศึกษา 2557)   

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงาน     
ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผน  
การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน : โดยมีการด่าเนินการประกันคุณภาพดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนสมบูรณ ์
โดยมีการจัดประชุมเพื อทบทวนตัวบ่งชี้ตามวาระ (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558) โดยฝ่ายเลขานุการคณะท่างานฯ ประจ่าหน่วยงานจัดท่าแผนการปฏิบัติงาน
ให้สอดรับกับแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื อเป็นแนวทางในการด่าเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังนี้  1) การจัดท่าคู่มือคุณภาพของหน่วยงาน เพื อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพ               
การติดตาม การตรวจสอบ โดยมีการก่าหนดองค์ประกอบ ชนิดตัวบ่งชี้  การคิดรอบ ค่าอธิบายตัวบ่งชี้
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งก่าหนดแหล่ งข้อมูล และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน                  
2) การจัดท่ารายงานการประเมินตนเอง โดยท่าการรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบคุณภาพ และ                    
ตัวบ่งชี้จากผู้ที รับผิดชอบ เพื อให้ได้ข้อมูลตามที ก่าหนดในคู่มือคุณภาพอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที สุด             
ซึ งการจัดท่าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง จะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานทุกครั้ง ก่อนจัดส่งให้ฝ่ายวิชาการตามก่าหนด และ 3) หลังจาก
รับทราบผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ แล้ว จะต้องเข้าร่วมประชุม QA forum 
เพื อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน น่าผลการประเมินจุดเด่น จุดอ่อน                   
กรอบระยะเวลาเพื อการแก้ไขจุดอ่อน อันดับความส่าคัญที จะต้องแก้ไขและความต้องการสิ งสนับสนุน                  
จากมหาวิทยาลัยเพื อการแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

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

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

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

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน และ              
มีกิจกรรมร่วมกัน : มีการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถาบัน 
ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. ซึ งส่วนส่งเสริมวิชาการ 
มทส. จัดขึ้น ได้แก่ การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื อง “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที  23-24 มีนาคม 2558 (รายการ
หลักฐาน : http://web.sut.ac.th/qa/menu9_1.php)  การเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื อง               
“แนวทางการน่า EdPEx/TQA มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื อง 
ความส่าคัญของโครงร่างองค์กรและการเขียนโครงร่างองค์กรเบื้องต้น” วันที  12 พฤษภาคม 2558 
(เอกสารประกอบที่ 9.1.8 (1))  และการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมส่าหรับการเก็บข้อมูล              
ตามตัวบ่งชี้ที ปรับใหม่ของ สกอ. ส่าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (เอกสาร
ประกอบที่ 9.1.8 (2)) 

http://technopolis.sut.ac.th/
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น  และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ : เทคโนธานีเป็นหน่วยงานแรกภายในมหาวิทยาลัยที ได้น่า
ระบบบริหารคุณภาพ ISO9002:1994 มาใช้ในการบริหารงาน และได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จากบริษัท SGS (Thailand) จ่ากัด  ซึ งได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพเรื อยมา โดยในปี พ.ศ. 2547- ปี 2550 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2000   
และในปี พ.ศ. 2553 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 รวมทั้งสิ้นจ่านวน 4 ครั้ง 
ที ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพจาก บริษัท SGS (Thailand) จ่ากัด   
       ที ผ่านมาเทคโนธานีได้เป็นต้นแบบและแบบอย่างที กระตุ้นให้หน่วยอื นภายในมหาวิทยาลัย
ต้องการน่าระบบบริหารคุณภาพ ISO มาใช้ ในการบริหารงานได้  เช่น  ฟาร์มมหาวิทยาลัย                
ศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และศูนย์บริการการศึกษา โดยเฉพาะ
ศูนย์บริการการศึกษา เทคโนธานีได้มีโอกาสเข้าไปบรรยายถ่ายทอดท่าความเข้าใจการเข้าสู่ระบบ
บริหารคุณภาพ ISO ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที ของศูนย์บริการการศึกษาได้รับทราบ 

จากการปรับเปลี ยนโครงสร้างการบริหารงานตั้งแต่ ปี 2555 เทคโนธานี ได้ขอระงับการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO จนถึงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนธานี              
ยังด่าเนินการตามระบบอย่างต่อเนื อง และได้มีแผนการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก เพื อขอ
การรับรองระบบมาตรฐานอีกครั้ง โดยที ผ่านมาได้รับการตรวจประเมิน (Pre-Audit) จากบริษัท SGS 
(ประเทศไทย) จ่ากัด เมื อเดือนมิถุนายน 2558 และรับการตรวจประเมิน (Main Audit) อีก เมื อวันที  
14 ส.ค. 2558 และคาดว่าจะได้รับการรับรองจากสถาบัน NACE ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2558 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 9 ข้อ  

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  9.1.1 ค่าสั งแต่งตั้งคณะท่างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี 
เอกสารประกอบที  9.1.8 (1) ศธ 5601(2)/ว 21  ลงวันที  16 เมษายน 2558  เรื อง ขอเชิญเข้าร่วม                 

รับฟังการบรรยาย เรื อง “แนวทางการน่า EdPEx/TQA มาใช้ในการพัฒนา
หน่วยงาน” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื อง ความส่าคัญของโครงร่างองค์กร
และการเขยีนโครงร่างองค์กรเบื้องต้น”   

        (2) ศธ 5601(2)/ว 6  ลงวันที  13 กุมภาพันธ์ 2558  เรื อง การเชิญประชุมเตรียม
ความพร้อมส่าหรับการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที ปรับใหม่ของ สกอ. ส่าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
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เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี 
- คูม่ือประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี ประจ่าปีการศึกษา 2557 
- รายงานการประชุมคณะท่างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที  2/2558  

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

    Sut.ac.th/qa/menu9_1.php 

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
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ตัวบงชี้ที่ 9.2          :  ระดับความส่าเร็จในการด่าเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
    ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. 57 – ก.ย. 58) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด่าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
ด่าเนินการ 

3  หรือ 4  ข้อ 
ด่าเนินการ 

5  หรือ 6 ข้อ 
ด่าเนินการ 

7  ข้อ 
ด่าเนินการ 

8 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  :  8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการก่าหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี             

โดยผู้บริหารสูงสุดของเทคโนธานี 
 
 

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

 
 

3. มีการวางแผนการด่าเนินงานประจ่าปีเพื อรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO ของเทคโนธานีอย่างต่อเนื อง 

 
 

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

 
 

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

 
 

6. มีการจัดอบรมทบทวนข้อก่าหนดระบบคุณภาพ ISO ให้พนักงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

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

 
 

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

1. มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี โดยผู้บริหารสูงสุดของเทคโนธานี : 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ก่าหนดนโยบายคุณภาพ และเป้าประสงค์หลักของเทคโนธานี  ไว้ดังนี้ 
นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 
“มุ่งม่ันเป็นองค์กรชั้นน าในการให้บริการวิชาการ ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
  สร้างพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ด้วยระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
  พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 
เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objective) 
- ผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มผู้รับบริการทางด้านการบริการวิชาการและด้าน              

การปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี เท่ากับ หรือ มากกว่า ระดับ 4 
- ผลการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
- องค์กรชุมชนผู้รับบริการด้านการบริการวิชาการและด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีรายใหม่

เพิ มข้ึน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
-  (เอกสารอ้างอิง : คู่มือคุณภาพ และเอกสารประกอบที่ 9.2.1) 

2. มีการแต่งตั้ งผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR : Quality Management  Representative) ระบบ
คุณภาพของเทคโนธานี เพื่อท าให้ม่ันใจว่ายังคงรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 
อย่างต่อเนื่อง :  โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้แต่งตั้งหัวหน้าส่านักงานผู้อ่านวยการเทคโนธานี 
เป็น QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร เพื อท่าหน้าที บริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ ISO  ให้สามารถด่าเนินการ
ต่อไปได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื อง (เอกสารประกอบที่ 9.2.2) 

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

4. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ 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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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5. มีการจัดท าเอกสารทุกระดับตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ครบถัวน  เช่น คู่มือคุณภาพ 
ขั้นตอนการด าเนินการ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุน
ต่างๆ และมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document Control) : โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร 
(QMR) ได้จัดท่าเอกสารระดับที  1 คือ คู่มือคุณภาพ และขั้นตอนการด าเนินงานที่จ าเป็น 7 ฉบับ               
และผู้จัดการส่านักงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/โครงการ/ผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดท่าเอกสารระดับที  2 คือ 
ขั้นตอนการด่าเนินการ และเอกสารระดับที  3 ได้แก่ แผนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม 
และเอกสารสนับสนุนต่างๆ โดยผู้แทนฝ่ายบริหารเป็นผู้ทบทวน ผ่านความเห็นชอบจากผู้อ่านวยการ
เทคโนธานี  นอกจากนี้ผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้เสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสาร (DC : Document 
Control)  ซึ งเอกสารทุกฉบับจะต้องขึ้นทะเบียนควบคุม โดยผู้ควบคุมเอกสาร  

6.  มีการจัดอบรมทบทวนข้อก าหนดระบบคุณภาพ ISO ให้พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง :                 
โดยผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) ได้จัดอบรมเพื อทบทวนและเตรียนมความพร้อมในการจัดท่าเอกสาร
ตามระบบคุณภาพ ISO  ให้กับบุคลากร 1 ครั้ง เมื อวันศุกร์ที  19 มิถุนายน 2558 (เอกสารประกอบที่ 
9.2.6)  

7. มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal Quality Audit) ระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO ของเทคโนธานี :  QMR : ผู้แทนฝ่ายบริหาร เสนอชื อผู้สมควรได้รับ                   
การแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมิน เพื อตรวจประเมินคุณภาพภายใน ( IQA : Internal Quality Audit) 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเทคโนธานี และก่าหนดให้มีการตรวจประเมินตามแผน (เอกสาร
ประกอบที่ 9.2.7) 

8. มีการตรวจติดตาม เพื่อรับรอง/รักษาระบบ/ต่ออายุการรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งเม่ือถึงรอบการตรวจ 
โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ให้การรับรอง (CB : Certify Body) : ได้มีการตรวจประเมิน เพื อขอ             
การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จ่ากัด  ดังนี้ 

- ตรวจขั้นที  1 (Pre-Audit) วันที  26 มิ.ย. 2558 เพื อเตรียมเอกสารและข้อมูล 

- ตรวจขั้นนที  2 (Maim Audit) วันที  14 ส.ค. 2558 เพื อขอการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานคาดว่า
จะได้รับใบรับรองประมาณต้นปลายเดือนสิงหาคม 2558 นี้ 
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 8 ข้อ  

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

คุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี 
เอกสารประกอบที  9.2.3 แผนการด่าเนินกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี  

ปีงบประมาณ 2557-2558 
เอกสารประกอบที  9.2.4 ค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008  
เอกสารประกอบที  9.2.6 ก่าหนดการจัดกิจกรรมอบรมเพื อเตรียมความพร้อมการรับตรวจ 
 ประเมินระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 
เอกสารประกอบที  9.2.7 ค่าสั งแต่งตั้งผู้ท่าหน้าที ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA : Internal Quality 

Audit) ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี 

เอกสารอ้างอิง : ปรากฎที่เทคโนธานี 
- คู่มือคุณภาพ 
- เอกสารระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 

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

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
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องค์ประกอบที่ 11  : การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
ตัวบงชี้ที่ 11.1  : มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา  
    เทคโนโลยีที เหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
    ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ด่าเนินการ  

1 ข้อ 
ด่าเนินการ  

2 ข้อ 
ด่าเนินการ  
3-4 ข้อ 

ด่าเนินการ               
5 ข้อ 

ด่าเนินการครบ
ทุกข้อ 

เกณฑมาตรฐาน  : 6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี() หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการจัดท่านโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยี 
 
 

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

พัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ 
 
 

6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและน่าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื อมโยงและบูรณาการระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
กับภารกิจอื นๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

     ภารกิจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                  
ได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื อบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ งรูปแบบ
การด่าเนินงานประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการค่าปรึกษา ด้านเทคโนโลยี การให้
ค่าปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะทางจากผู้เชี ยวชาญ การวิจัยต่อยอด รวมถึ งกิจกรรมด้านรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR : Corporate Social Responsibility) ในชุมชน ฯลฯ ซึ งมีหน่วยงานภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ
เทคโนธานีเป็นผู้ด่าเนินงาน ได้แก่ ส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ งมีหน่วยงานย่อยได้แก่  
หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม และหน่วยวิจัยและพัฒนา (เอกสาร
ประกอบที่ 11.1 (1), (2) และ (3) ซึ งมีการด่าเนินงานตามเกณฑ์  ดังนี้ 
1. มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

: ในระดับของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที  11 และระดับหน่วยงาน ได้แก่ 
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แผนพัฒนาเทคโนธานี ระยะเวลา 5 ปี รวมถึงการจัดท่ายุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนธานี แผนปฏิบัติ
การประจ่าปี แผนงานประจ่าหน่วยงาน เป็นต้น โดยได้มีการน่าเสนอแผนฯ ผ่านคณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี เป็นที ปรึกษาในระดับนโยบาย (เอกสารอ้างอิง : รายงานประจ าปีเทคโนธานี 2557 หน้า 4-5)  

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

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

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

5. มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับ
การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ : เช่น การน่าผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มาปรับแปลง พัฒนาหรือประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ เพื อ
แก้ปัญหา พัฒนา และแก้ปัญหาท้องถิ น ดังตัวอย่างโครงการต่อไปนี้ 

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

1) การบูรณาการด้านการเรียนการสอน คณาจารย์และนักศึกษาลงพ้ืนที  เพื อท่าการ
วิเคราะห์หาพารามิเตอร์ต่างๆ ของดินในเขต ต.สุรนารี ในรายวิชาดินและการจัดการ 
(รหัส312241) และรายวิชาภูมิอากาศและชลประทาน (รหัส 312242) น่าข้อมูลมาสรุป
และอภิปรายในชั้นเรียน ท่าให้นักศึกษาเข้าใจการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย     

2) การบูรณาการด้านการวิจัย มีการบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ผ่านโครงการวิจัย เรื องการพัฒนาการปลูกพริกและมะเขือเทศโดยใช้ระบบน้่าหยด 
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หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ แหล่งทุนจากส่านักงานคณะกรรมการ            
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยใช้พ้ืนที เพาะปลูกของเกษตรกร อ.จัตรัส จ.ชัยภูมิ เป็นแปลง
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีผลสัมฤทธิ์คือ สามารถเพิ มผลผลิตพริกและมะเขือเทศ
ได้มากกว่า 2 เท่า และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

งานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPS) ด่าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยมีบริการด้านการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครอง และการน่า
ทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 

1. การให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญานั้น IPS ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ 
และผู้สนใจทั วไป โดยด่าเนินงานภายใต้โครงการต่างๆ เช่น การพัฒนาเพื อยกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื อพัฒนาธุรกิจ และโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรม เป็นต้น มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในรายวิชา การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ส่านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการสร้างสรรค์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (R2M) เพื อกระตุ้นให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส่าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และเพิ มโอกาสในการน่าเทคโนโลยีไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์  

2. การบริการให้ค่าปรึกษาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา IPS ได้ให้บริการแก่บุคคลทั วไป 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ในการให้ค่าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นนั้น IPS ไม่คิด
ค่าบริการแต่อย่างใด แต่หากต้องการรับบริการในการจัดเตรียมค่าขอเพื อรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา คิดค่าบริการตามอัตราประกาศของมหาวิทยาลัย 

3. การน่าทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่ เชิงพาณิชย์ IPS ร่วมกับส่วนบริหารสินทรัพย์ ผลักดัน
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจับคู่ธุรกิจ การจัด
งานนิทรรศการเพื อประชาสัมพันธ์งานวิจัย การเสาะหาเทคโนโลยี การเจรจาต่อรองเงื อนไขการอนุญาตใช้
สิทธิ เป็นต้น โดยกลไกการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นถือได้ว่าเป็นการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี                    
ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพื อให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และผู้ประกอบการ  

6. มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหว่างการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีกับภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย : กล่าวคือ 
หลังจากมีการให้บริการค่าปรึกษาแก่ผู้รับบริการในเบื้องต้นแล้ว จะมีการประเมินผลการให้บริการ       
เพื อน่าไปเชื อมโยงกับงานต่างๆ ซึ งจะสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้ เช่น                 
การเชื อมโยงเข้ากับงานบริการวิชาการ การวิจัยต่อยอด การเรียนการสอนและการให้ค่าปรึกษาเชิงลึก    
การบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น (โดยใช้ระบบประเมินผลตามการบริหารงานระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2008) ตัวอย่างเช่น คณาจารย์ที ร่วมงานการปรับแปลงฯ สามารถน่าผลการ
ด่าเนินงานในพื้นที หรือชุมชนกลับมาปรับปรุงหรือเสริมประสบการณ์ในการเรียนการสอน ฯลฯ  
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     ทั้งนี้ ในการด่าเนินการที เห็นเป็นรูปธรรมครบทั้ง 6 กระบวนการที ชัดเจน ได้แก่ โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ( iTAP) ซึ งมีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  ดังนี้  

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

      Action/ การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  :  เมื อด่าเนินงานส่าเร็จลุล่วงไปตามแผนงานแล้ว 
โครงการ iTAP จะท่าการติดตามโครงการอย่างต่อเนื อง ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื อสิ งพิมพ์           
สื อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และออกนิทรรศการในงานต่างๆ ตัวอย่างผู้ประกอบการที ประสบความส่าเร็จ
จากการให้ ค่ าปรึกษาเชิ งลึกโดยผู้ เชี ยวชาญของ มทส. เช่น บริษัท ฮาวายอินดัสทรี  จ่ ากัด                             
ซึ งมี ผศ.ดร.อุทัย  มีค่า สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส่านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าให้ค่าปรึกษา
และค่าแนะแนวทางแก้ปัญหาให้กับบริษัท ด้วยการร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นหวายเทียม 
ด้วยกรรมวิธีเชิงวิศวกรรมพอลิเมอร์ ด้วยประสบการณ์ และความช่านาญของบุคลากรสาขาวิชา
วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้เข้ามาช่วยวิจัย ให้ความรู้ เพื อพัฒนาผลิต
เส้นหวาย ให้มีความหลากหลาย โดยอาศัยกรรมวิธีทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ ซึ งประกอบด้วย ในส่วน
ของการพัฒนาวัสดุที แปลกใหม่ และ กรรมวิธีการผลิตแบบรีด (Extrusion) ที มีประสิทธิภาพและ               
มีประสิทธิผล เพื อให้ได้ผลิตภัณฑ์เส้นหวายเทียม ที มีคุณลักษณะที มีความหลากหลายเชิงแฟชั นและ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ลวดลายที แปลกตาไปจากแบบเส้นหวายเดิมที ผลิตอยู่ และเพิ มทางเลือกของวัสดุที ใช้ในการผลิตเส้น
หวายเทียมอีกด้วย  ดังนั้น ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นหวายเทียมในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้น               
การคิดค้น และออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ทั้งในส่วนของวัสดุ 
เครื องจักร และกรรมวิธีการผลิต เพื อให้ได้ผลิตภัณฑ์เส้นหวายแบบใหม่ๆ แปลกตา ส่าหรับใช้เพื อ
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่าหรับใช้ภายนอกอาคารเป็นหลัก 

      โดยอาจารย์ได้ท่าการวิจัยและพัฒนาเพื อเป็นการตอบโจทย์บริษัทในการต่อยอดวัสดุไม้ผสม
กับพลาสติก โดยน่าเศษวัสดุเหลือใช้จ่าพวกขี้เลื อยมาประดิษฐ์ไม้เทียมชนิดไม้พอลิเมอร์คอมพอสิท 
(WPC) และใช้พอลิเอทธิลลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) เนื องจาก HDPE สามารถทนต่อสภาพ
อากาศกลางแจ้งได้ดีกว่าวัสดุพอลิ โพรพิลีน (PP) แต่  HDPE ก็ยั งมีข้อด้อยที ต้องปรับปรุง                     
ให้สูงเทียบเท่า PP เช่น อุณหภูมิการบิดงอ  
     ผลประโยชน์ที เกิดขึ้นคือ ได้สูตรการประดิษฐ์ไม้เทียมชนิด WPC โดยใช้ HDPE ที สามารถ
น่าไปผลิตจริง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ชนิดไม้พลาสติกส่าหรับใช้เป็นวัตถุดิบต้นน้่าชนิดหนึ ง                 
ของเฟอร์นิเจอร์หวายจากเส้นใยสังเคราะห์ อีกทั้งเป็นการน่าเศษวัสดุเหลือใช้จ่าพวกขี้เลื อยหรือ
แกลบมาแปรรูปให้เกิดมูลค่า นอกจากนั้นยังสามารถน่าเศษของเสียจากขวด PET มาย่อยเพื อเติมลง
ไปกับส่วนผสมไม้ประดิษฐ์เทียมนี้ได้อีก 10 ส่วน โดยที ความแข็งแรงลดลงไม่มากแต่คุณสมบัติในการ
หน่วงติดไฟดีขึ้น ท่าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ ง ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของคน
เปลี ยนไป ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งจากเส้นใย
สังเคราะห์ โดยน่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ งที น่าสนใจ 
 

  การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย() 

ด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ  

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) 
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ตัวบงชี้ที่ 11.2  : รอ้ยละของอาจารย์ประจ่าที มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด 
    และพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า 
    ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปัจจัยน่าเข้า 
เกณฑ์การประเมนิ : ร้อยละ 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
อยู่ระหว่างร้อยละ  

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

ร้อยละ 25 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  

      ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ่าที มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที เหมาะสม จ่านวน  75  คน จากจ่านวนอาจารย์ประจ่า ซึ งนับรวมอาจารย์ที ลาศึกษาต่อ (โดยจะไม่
นับซ้่าแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีหลายกิจกรรม) 
จ่านวน  374.5  คน คิดเป็นร้อยละ  20.03  ซึ งมีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที จัดโดยเทคโนธานี จ่านวน 45 คน 
จากจ่านวนอาจารย์ประจ่า ซึ งนับรวมอาจารย์ที ลาศึกษาต่อ (โดยจะไม่นับซ้่าแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้น                
จะมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีหลายกิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ 13.35 ’     
หมายเหตุ : ร้อยละของอาจารย์ประจ่าที มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสมต่ออาจารย์
ประจ่าคิดเป็นร้อยละ 20.03 นั้น ต ่ากว่าปีที แล้วร้อยละ 56.56 เนื องจากการวิเคราะห์กิจกรรมตามนิยามความหมาย                   
การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที ชัดเจนยิ งขึ้นจ่านวนกิจกรรมจึงลดลง มีผลให้จ่านวนอาจารย์ที มีส่วนร่วม
น้อยลงจากป ี2556 จ่านวน 56 คน และจ่านวนอาจารย์ประจ่ามากขึ้นจากปี 2556 จ่านวน 4.5 คน 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหาย()  
ไม่บรรลุเป้าหมาย() 

ร้อยละ 13.35 2 คะแนน > ร้อยละ 25  

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  11.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ่าที มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด  
  และพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า     
  ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 
เอกสารประกอบที  11.2.2 รายชื ออาจารย์ประจ่าที มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด  
   และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 
Technopolis.sut.ac.th/ ระบบบริหารคุณภาพ/ ประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
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ตัวบงชี้ที่ 11.3  :  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
 ที เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า  

   ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมนิ :  

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

ร้อยละ 50 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  
       ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที เหมาะสม จ่านวน 306 กิจกรรม เป็นกิจกรรมหรือโครงการที เทคโนธานีด่าเนินการโดยมี
คณาจารย์ส่านักวิชาเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี/ให้ค่าปรึกษา การพัฒนา/ปรับแปลง/วิจัยต่อยอด 168 
กิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม/โครงการที เทคโนธานีด่าเนินการเอง 58 กิจกรรม ซึ งรวมจ่านวนกิจกรรม
ที เทคโนธานีด่าเนินการร่วมกับส่านักวิชาและกิจกรรมที เทคโนธานีจัดเอง ทั้งหมด 226 กิจกรรม เมื อคิด
เทียบจากจ่านวนอาจารย์ประจ่า ซึ งไม่นับรวมอาจารย์ที ลาศึกษาต่อ* จ่านวน 361.5 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.52 ซึ งสามารถจ่าแนกตามภารกิจได้ดังนี้   

ภารกิจ 
จ านวน (กิจกรรม/โครงการ) 

ส่านักวิชาร่วมกับ
เทคโนธาน ี

เทคโนธานี
จัดเอง 

รวม 

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ให้ค่าปรกึษาเบื้องต้น 83 36 119 
2. การให้ค่าปรึกษาเฉพาะด้าน 70 22 92 
3. การพัฒนา/ ปรับแปลง/ วิจัยต่อยอด 15 - 15 

รวม 168 58 226 
    

 

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง อาจารย์ที มีระยะเวลาการท่างาน ตั้งแต่ 9 เดือน ขึ้นไป กรณีที มีระยะเวลาการท่างาน             
6 - 8 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

  2. การนับจ่านวนโครงการที มีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ งโครงการ จะนับกิจกรรมย่อยแทนการนับ
โครงการ 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 62.52 5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 50 
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รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  11.3.1 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
    ที เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ่า 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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ตัวบงชี้ที่ 11.4  : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและ 
พัฒนาเทคโนโลยี  

    ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  ระดับ  

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

หมายเหตุ : หากได้ต ่ากว่า 2.00 ได้คะแนน 0 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  

       ในปีการศึกษา 2557 เทคโนธานีใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี จากหน่วยงานภายนอกที มารับบริการ โดยจ่าแนกกิจกรรมตามภารกิจ 
4 ด้าน  คือ (1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 94 กิจกรรม/โครงการ  (2) การให้ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี 
(เบื้องต้น) 11 กิจกรรม/โครงการ (3) การให้ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี (โดยผู้เชี ยวชาญ) 60 กิจกรรม/
โครงการ และ (4) การพัฒนา/ การปรับแปลง/ การวิจัยต่อยอด 15 กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งหมด  
180  กิจกรรม/โครงการ ได้คะแนนเฉลี ย 4.69  จากคะแนนเต็ม 5 ซึ งสามารถจ่าแนกตามภารกิจได้
ดังนี้ 
 
 

ภารกิจ 
จ านวน (กิจกรรม/โครงการ) คะแนน

เฉลี่ย ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม 
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 100 94 4.20 
2. การให้ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี

เบื้องต้น  
14 
 

11 5.00 

3. การให้ค่าปรึกษาด้านเทคโนโลยี 
(โดยผู้เชี ยวชาญ) 

75 60 
 

4.57 

4. การพัฒนา/ การปรับแปลง/ การ
วิจัยต่อยอด 
 

15 15 
 

5.00 

รวม 226 180 
(คิดเป็นร้อยละ 79.65) 

4.69 

 

หมายเหตุ : กิจกรรมทั้งหมดจ่านวน 226 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที จัดท่าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ               
จ่านวน 180 กิจกรรม  นอกนั้นเป็นกิจกรรมที ไม่วัดความพึงพอใจ 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

คะแนนเฉลี ย  4.69 5 คะแนน คะแนนเฉลี ย ≥ 4.00  

รายการหลักฐาน  : ปรากฏในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที  11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี                           

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

รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ 
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องคป์ระกอบท่ี 12  : การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 
ตัวบงชี้ที่ 12.1  : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  
    ปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 56 – ก.ย. 57) 
ชนิดตัวบงช้ี   : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 

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

รายละเอียดการด าเนินงาน :  
รายละเอียดผลการด่าเนินงาน 

     เทคโนธานีได้ก่าหนดตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ่าปี 2557 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงานทั้ง 2 แผนงานหลักที ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  คือ  
ก) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  ได้ก่าหนด 6 เป้าหมาย ประกอบด้วย  
1. การบริการวิชาการ  ที สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของภูมิภาค  
2. มีระบบบริหารจัดการและบริการวิชาการได้รับการยอมรับ  
3. มีการน่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ มความสามารถในการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ   

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

ชุมชน และท้องถิ น 
ข) แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ได้ก่าหนด 5 เป้าหมาย ประกอบด้วย 

     1.  การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ที สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของภูมิภาค  

     2.  มีระบบบริหารจัดการและการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีได้รับการยอมรับ  
     3.  มีการน่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ มความสามารถในการบริหารจัดการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด

และพัฒนาเทคโนโลยี เพื อพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ น   
     4.  มีการบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับภารกิจอื น   
     5.  การให้บริการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล   
        ทั้ง 2 แผนงานหลักได้ก่าหนดความเชื อมโยงของเป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดความส่าเร็จ
อย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิง : งานประจ า แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2557) 
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รายละเอียดผลการด่าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 
 

งานประจ า / โครงการ แผนงาน KPI ผลงาน KPI 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.งานบริการวิชาการแก่สังคม 9 100 8 89 
2.งานปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 9 100 8 89 
3.โครงการบริการวิชาการเชิงรุก 2 100 2 100 
4.โครงการสืบสานคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 100 4 100 

รวมท้ังสิ้น 24 100 22 92 

           การรายงานผลการติดตามใช้จ่ายเงินงบประมาณเทคโนธานี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ได้รายงานให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่านักงาน ผู้ รับผิดชอบโครงการ และผู้ที เกี ยวข้องทราบผ่านสื อ
อิเลคทรอนิกส์เป็นประจ่าทุกเดือนอย่างต่อเนื อง (เอกสารประกอบที่ 12.1.1) 
           มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานของเทคโนธานี
ผ่านที ประชุมระดับหัวหน้าส่านักงานทั้ง 5 ส่านักงาน และชุดคณะท่างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและผลด่าเนินงานฯ เป็นประจ่าอย่างต่อเนื อง ตามค่าสั ง มทส. ที  891/2556 (เอกสารประกอบที่ 
12.1.2) และด่าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ มทส. เรื อง มาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง  
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบที่ 12.1.3) 

-  การรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 2557 ณ วันที  30 กันยายน 2557 
ได้บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที  5/2557  ในวันที  10 พฤศจิกายน 2557 
(เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี  ครั้ งที  5/2557 วันที                  
10 พฤศจิกายน  2557) 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

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 ค่าสั งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที   891/2556  เรื อง แต่งตั้งคณะท่างาน

การจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  และคณะท่างานติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณและผลด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติ เทคโนธานี 
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เอกสารประกอบที  12.1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื อง 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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ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 :                  การด่าเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

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

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

เกณฑมาตรฐาน      :   5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)    

2. ผลการด่าเนินงานตามแผนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน  

4. มีผลกระทบที เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน  

5. ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศได้ริ เริ ม “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการ
ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) ขึ้น เพื อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพิ มขึ้นอย่างต่อเนื องและเป็นก่าลังส่าคัญในการเพิ มผลิตภาพ สร้าง
นวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต  โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยน่ าร่อง  4 แห่ ง 
ได้แก่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
พระจอมเกล้าธนบุรี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการจัดหลักสูตรส่าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในก่ากับ
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา โดยในปีการศึกษา 2553 ได้มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ในปีการศึกษา มาร่วมด่าเนินงานโครงการ ในปีการศึกษา 2554 มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก่าแพงแสน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมด่าเนินงานโครงการ และในปีการศึกษา 2556                 
มีมหาวิทยาลัยมาร่วมด่าเนินงานโครงการเพิ มเติมอีก 4 แห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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รายละเอียดการด าเนินงาน :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   
P (Plan) การวางแผน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ โดยมีอธิการบดีเป็นประธานโครงการฯ ผู้อ่านวยการเทคโนธานี
เป็นรองประธานโครงการฯ โดยมอบให้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี เป็นผู้ด่า เนินโครงการฯ  
โดยคณะกรรมการมีหน้าที ด่าเนินการบริหาร วางแผนนโยบาย ก่าหนดโครงสร้างบริหาร วางระบบบริหารงาน
บุคคล วิชาการ ติดตามการประเมินผลการด่าเนินการ เพื อรายงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
D (Do) การปฏิบัติ 

- จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ     
- จัดท่าแผนการด่าเนินงาน/ งบประมาณ/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจัดท่าตารางเรียนตารางสอนประจ่าภาคเรียน  
- ด่าเนินโครงการฯตามแผนการด่าเนินงาน 
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปฏิทินกิจกรรมประจ่าปีที วางแผนไว้ 
- ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้สอน และจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนประจ่าภาคเรียน 

C (Check) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน        
- จัดท่าแบบประเมินการสอนของอาจารย์, แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน 
- จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื อรายงานผลการด่าเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะอื นๆ 
- ส่งแผนการด่าเนินงาน/งบประมาณ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, แผนการจัดการเรียนการสอน และก่ากับ

ติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนรายงานผลให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทราบ 
A (Action) การปรับปรุงแก้ไข 

- สรุปผลการประเมินทุกด้านของโครงการ เช่น การจัดการเรียนการสอน, หอพัก, การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพื อพิจารณาความเหมาะสมและความพึงพอใจ 

- รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งจากนักเรียนและผู้ปกครอง โดยน่ามาประชุมและปรับปรุงในจุด                  
ที ต้องแก้ไข และจัดประชุมชี้แจงนักเรียนและผู้ปกครองในประเด็นที อาจเข้าใจไม่ตรงกัน หรือได้รับ
ข้อมูลที ไม่ถูกต้อง ชัดเจน 

- น่าความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อุปสรรคต่างๆ ที ส่าคัญ เสนอต่อที ประชุมกระทรวงวิทยาศาสตร์   
- และเทคโนโลยี เพื อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงการฯในภาพรวมต่อไป         

(เอกสารประกอบที่ 12.2.1) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

                         รายละเอียด                                        แผน         ผล            บรรลุ 
1. จ่านวนนักเรียน 30 คน ต่อห้องเรียน ในแต่ละปีการศึกษา            30           30             100 % 
2. นักเรียนต้องได้ระดับคะแนนเฉลี ยรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า            2.50      3.00 ขึ้นไป       100 %    
3. นักเรียน ม.6 ทุกคน ต้องมีโครงงานวิทยาศาสตร์ คนละ 1 ชิ้น        30           30             100 % 
                          บรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100                      
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2.1 การด าเนินการรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 

ตามที กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตั้งเป้าให้โครงการ วมว. ทุกศูนย์ ด่าเนินการคัดเลือก
และรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จ่านวนนักเรียน 30 คนต่อ 1 ห้องเรียน ในแต่ละปีการศึกษานั้น                       
ทั้งนี้โครงการฯ ได้ด่าเนินการรับนักเรียนได้เต็มจ่านวน 30 คน ดังนั้น โครงการฯ ได้ด่าเนินการบรรลุตามแผน       
ร้อยละ 100 

2.2 ผลการเรียนของนักเรียน 
ตามที กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก่าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ไว้ดังนี้ คือ

นักเรียนในโครงการฯ ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี ยรวมทุกวิชา ในทุกภาคการศึกษาไม่ต ่ากว่า 2.50 และต้องได้
คะแนนเฉลี ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกภาคการศึกษาไม่ต ่ากว่า 3.00 นั้น ทั้งนี้ผลการเรียน
ของนักเรียนในโครงการทุกคน ที ผ่านมานั้น มีระดับคะแนนผลการศึกษาผ่านและสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาที กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก่าหนดไว้ ดังนั้น โครงการฯได้ด่าเนินการบรรลุตามแผน
คิดเป็นร้อยละ 100 

ตามที หลักการของหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระบุให้นักเรียนในโครงการฯ  ทุกคน              
ต้องท่าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น เพื อเน้นให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ และ                 
การคิดวิเคราะห์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการท่าและน่าเสนอโครงงานนั้น โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ได้จัดการสอนเสริมชื อรายวิชาโครงงาน เพื อสนับสนุนให้นักเรียนท่าโครงงานได้อย่างมีศักยภาพ
โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นที ปรึกษาโครงงาน  ทั้งนี้ ได้ก่าหนดไว้ว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที  5 
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที  6 ปัจจุบัน) ทุกคนจะต้องมีโครงงานเพื อเตรียมสอบจบวิชาโครงงานในภาคเรียนที  2              
ผลคือทุกคนมีโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว บรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 

2.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามที หลักการของหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ระบุให้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา  นั้น โครงการฯ ได้ด่าเนินการ               
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจ่าปี โดยนักเรียนในโครงการทุกคน 
จะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที หลักสูตรฯ ก่าหนดไว้ และมีเล่มบันทึกกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่าหรับการตรวจสอบเพื อจบหลักสูตรในมัธยมศึกษาปีที  6 นั้น ได้บรรลุตามแผน                 
คิดเป็นร้อยละ 100 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 

ภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีข้อที  4 ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โครงการฯ นี้จึงเป็นโครงการฯ ที คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้
ร่วมด่าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื อสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และด้วยหลักสูตร
ของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ก่าหนดไว้ว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที  6 ทุกคนจะต้องมี
โครงงานเพื อเตรียมสอบจบ โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นที  ปรึกษาโครงงาน ซึ  งมีโครงงานนักเรียน                   
ได้เข้าร่วมน่าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ อีกทั ้งได้รับรางวัลต่างๆ ส่งผลให้อาจารย์ที  ปรึกษา
โครงงานได้รับชื อเสียงและผลงานทางวิชาการ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
การให้ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการด่าเนินโครงการสนับสนุนการ

จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก่ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี) แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความส่าคัญต่อการสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามกรอบแบบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที  2 (2551 – 2565) ซึ งโครงการนี้จะเป็นตัวป้อนนักเรียนที มี
คุณภาพให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการบ่มเพาะให้เป็นนักวิจัยที มีคุณภาพได้ต่อไป 

5. ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
5.1 ระดับชาติ 
นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

โอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 1 และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มทส. (ค่าย 2) เพื อเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ และได้รับรางวัล แยกตามสาขาวิชาต่างๆ ซึ งเป็นการสร้างชื อเสียงให้กับ
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี และ สอวน. ศูนย์ มทส. ด้วย  

ผลงานการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 

สาขาวิชา วันที่/สถานที่แข่งขัน นักเรียนที่ได้รับรางวัล 
1. ฟิสิกส์ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ  

คร้ังที  14 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
ระหว่างวันที  2-6 เมษายน 2558 

1. นางสาวกนกวรรณ  รุ่งนภาไพร
เหรียญทองแดง 

2. นางสาวมณฑธร  ศุภรณ์พานชิ
เหรยีญทองแดง 

3. นางสาวณัฐณชิา  ศรีวิทิพย์เหรียญ
ทองแดง 

2. ชีววิทยา การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ 
คร้ังที  12 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
ระหว่างวันที  3 - 7 เมษายน 2558 

1. นายนทีธร นุชกลาง   
เหรียญทองแดง 

2. นายทัตเทพ รักพาณิชย์  
เหรียญเงิน 
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กิจกรรม/การแข่งขันต่างๆ 
กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที  5 ส่าหรับนักเรียนในโครงการ วมว. รุ่นที  5 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที  30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558              
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยึสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ดังนี้  

1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 
สาขาเคมี  (ประเภทการน่าเสนอแบบ Oral Presentation)  
โครงงานเรื อง 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)  
โครงงานเรื อง 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)  

โครงงานเรื อง 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)  
โครงงานเรื อง ศึกษาแนวทางการเพิ มประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์แบบสารกึ งตัวน่า 
จัดท่าโดย  
1. นายชนะ  มือขุนทด  
2. นายสัตยพัฒน์  พิสิฏฐ์สุรสีห์  
3. นางสาวอรญา  ชนะรัตน์  
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5. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 4,500 บาท พร้อมโล่รางวัล  

สาขาวิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อมและนิเวศวิทยา (ประเภทการน่าเสนอแบบ Poster Presentation)  
โครงงานเรื อง 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

(ประเภทกลุ่มบุคคล) 2 เหรียญทองแดง(ประเภทบุคคล/ทีม) การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : 
International Mathematics Competition (IMC 2014) ณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  ส่านักงาน
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 
เป็นอาจารย์ผู้ดูแลให้ค่าปรึกษาในการแข่งขันครั้งนี้ นั้นผลการแข่งขันนักเรียนในโครงการฯ ได้รับรางวัลจาก               
การแข่งขันมาทั้ง 2 โครงงาน ได้แก่ 

-  นายวิชรัตน์ ทองคลี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที  6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Oral 
presentation และเหรียญเงิน ประเภท Poster presentation จากโครงงานเรื อง Ethanol Dehydration 
in Liquid phase and Vapor Phase using Zeolite and Cassava Starch Adsorbents   

-  นายภูรินท์ สถิโรภาส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที  6 รางวัลเหรียญเงิน 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
ประชุมฯ ที เปิดโอกาสให้นักเรียนที มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ที ก่าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา                   
ได้น่าเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า แบบบรรยายใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์
สิ งแวดล้อม ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีรูปแบบการประชุมคล้ายกับการประชุม
วิชาการ (Conference) ของนักวิทยาศาสตร์ และมีการใช้ภาษาในการสื อสารเป็นภาษาอังกฤษ ภายหลังจาก
การน่าเสนอ 10 - 15 นาที จะเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมจากนานาประเทศได้ซักถาม วิจารณ์ อภิปราย 
หรือ ให้ ข้อ เสนอแนะ โดย นายสรัช  ลิ วศิ ริ รัตน์  ในสาขาฟิสิกส์  และ 1 รางวัล โปสเตอร์ดีที สุ ด                
(Best Poster) 
(เอกสารอ้างอิง : สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2557) 
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหมาย () ไม่

บรรลุเป้าหมาย()  

ด่าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 

เอกสารประกอบที  12.2.1 :  ค่าสั งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที  66/2558  เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการห้องเรยีนวิทยาศาสตร์ 

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี 

- สรุปผลการด่าเนินงาน ประจ่าปีการศึกษา 2557 

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

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 :                  การด่าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

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

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

เกณฑมาตรฐาน      :   5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี() 

การด าเนินการ 
1. มีการด่าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)    

2. ผลการด่าเนินงานตามแผนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน/สังคม  

4. มีผลกระทบที เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน/สังคม  

5. มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคล  

รายละเอียดการด าเนินงาน     :   
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   

Plan / การจัดท าแผนการด าเนินงาน :  
มีการวางแผนการด่าเนินงานและเป้าหมายที ชัดเจน เพื อเป็นศูนย์รวมของการวิจัยและพัฒนา

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนาผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 
รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถต่อยอดเพิ มเติมในเชิงธุรกิจได้ 

DO / การด าเนินงาน :  
มีการด่าเนินงานผ่านกิจกรรม ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2) กิจกรรมการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน  
3) กิจกรรมการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์  
4) กิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที  
5) การให้ค่าปรึกษาเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี  

ของอุตสาหกรรมไทย 
6) การให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
7) การให้บริการห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการห้องปฏิบัติการ 
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  Check / การตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน : มีการติดตามโครงการ ตลอดจนการ
ประเมินสรุปผลงานอย่างต่อเนื อง เพื อแก้ไขปัญหาและลดข้อจ่ากัดที อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ การให้ค่าปรึกษาเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที  และการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน                    
เพื อให้สามารถท่างานได้อย่างต่อเนื องและเต็มประสิทธิภาพ  

  Action/ การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  : มีการพัฒนางานวิจัยที เกี ยวข้องกับด้วย                      
มีเป้าหมายสูงสุด คือ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รักษาความเป็นผู้น่าด้านการวิจัยและพัฒนา
พลังงานทดแทนของประเทศต่อไป 
(เอกสารอ้างอิง : รายงานประจ าปี 2558 หน้า 46-58) 

2. ผลการด าเนินงานตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 โครงการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีการด่าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และ              
เป็นไปตามเป้าหมายที วางไว้ ร้อยละ 90 

ผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผล บรรลุเป้าหมาย
(%) 

1. การบ่มเพาะผู้ประกอบการ 9 ราย 9 ราย 100 
2. การให้ค่าปรึกษาเชิงลึก 30 คก. 31 คก. 103 
3. การยื นค่าขอด้านทรัพย์สินทางปัญญา 10 ผลงาน 10 ผลงาน 100 
4. การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ 30 ราย 30 ราย 100 

 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน/สังคม 

ผลงานที ผ่านมา ท่าให้เกิดการน่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้                   
ที สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจ และนวัตกรรม ที เชื อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ            
ทั้ งทางด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ                     
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาด้านวิชาการ คือ              
มุ่งสร้างผลงานทางวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ งประดิษฐ์ใหม่ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ 
ความเชี ยวชาญ เพื อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา การวิจัย-พัฒนาการฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) และน่าไปสู่            
การพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต (เอกสารอ้างอิง : รวมผลงาน iTAP ยกระดับเทคโนโลยีของ SMEs ไทย 
หน้า 8-11) 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน/สังคม 
ผลกระทบที เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน และชุมชนหรือสังคม และเป็นการส่งเสริม

ให้ภาคเอกชนเกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จากการต่อยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยผลของ
โครงการสามารถใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ผ่านการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ( iTAP) ได้ เริ มด่าเนินการประเมินผลกระทบเชิง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
เศรษฐศาสตร์ของโครงการที  iTAP ได้ให้การสนับสนุน โดยเลือกจากโครงการที ด่าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี จากผลการด่าเนินงานของ iTAP ก่อให้เกิดผลกระทบจากการลงทุนและการจ้างงาน              
ที เกิดจากโครงการเป็น  มูลค่า 101.6 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 และมูลค่า 680.8 ล้านบาท                
ในปี พ.ศ. 2556 ก่อให้เกิดผลกระทบด้านอื น ได้แก่ การมีก่าไรเพิ มขึ้น ลดต้นทุน ลดการน่าเข้า/เพิ ม              
การส่งออก ฯลฯ คิดเป็นมูลค่า 701.5 ล้านบาท ในปี  พ.ศ. 2555 และมูลค่า 1 ,527.9 ล้านบาท                   
ในปี พ.ศ. 2556 (เอกสารอ้างอิง : รวมผลงาน iTAP ยกระดับเทคโนโลยีของ SMEs ไทย หน้า 12) 

5. มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคล 

 ได้มีการส่งผลงานที อยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ร่วม งาน NESP 
INNOVATION FAIR 2015 เพื อหาตัวแทนผู้ชนะเลิศในระดับภูมิภาค เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อเชิดชูเกียรติผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคส่งเสริมให้เกิดผลงานวิ จัยและ
นวัตกรรมเกิดการพัฒนาและต่อยอดงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื องสร้างความภาคภูมิใจในผลงานให้กับ
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 : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด่าเนินการครบทุกข้อ 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 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/%20เมนู
http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20150703
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ตารางที่ 5 : สรุปคะแนนองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามผลการด่าเนินงานเทียบกับเป้าหมายและเกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย*1 
ผลการ

ด าเนินงาน* 

คะแนน 
การประเมิน  
ตามเกณฑ์ 

 
บรรลุเป้าหมาย 

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

(จากเกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ) 
ครบ 8 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   5.00 บรรลุครบทุกตัวบ่งช้ี 

= 100 % 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 

(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 
ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 5.2     กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

สมศ. ที่ 9     ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5   5.00 บรรลุครบทุกตัวบ่งช้ี 

= 100 % 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น่าของคณะกรรมการประจ่าศูนย์/

สถาบัน และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/
สถาบัน  

7 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ) 

ครบ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้   5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพื อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี ยง   6 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ) 

ครบ 6 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7   5.00 บรรลุครบทุกตัวบ่งช้ี 

= 100 % 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  7 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ) 

ครบ 7 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8   5.00 บรรลุครบทุกตัวบ่งช้ี 

= 100 % 

 

 

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

เป้าหมาย*2 
ผลการ

ด าเนินงาน* 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตามเกณฑ์ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 

(จากเกณฑ์มาตรฐาน 9 ข้อ) 
ครบ 9 ข้อ 5 คะแนน 

 

ตัวบ่งชี้ 9.2 ระดับความส่าเร็จในการด่าเนินการระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ (เทคโนธานี 1)  

8 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ) 

ครบ 8 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9   5.00 
บรรลุ 2 ตัวบ่งช้ี

จาก 2 ตัวบ่งช้ี  

= 100 % 
องค์ประกอบที ่11 การปรับแปลง ถา่ยทอดและพัฒนาเทคโนโลย ี                
ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยีที เหมาะสมตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย (มทส. 1) 

6 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ) 

ครบ 6 ข้อ 5 คะแนน  

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

> ร้อยละ 25 
 

ร้อยละ 
13.35 

2 คะแนน  

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

> ร้อยละ 50 ร้อยละ 
62.52 

5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี (มทส. 4) 

> 4.00  4.69  5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 11   4.25 
บรรลุ 3 ตัวบ่งช้ี

จาก 4 ตัวบ่งช้ี  

= 75 % 
องค์ประกอบที ่12 การบริหารจัดการตามภารกจิหลกั     
ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้

ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงาน 

ร้อยละ 90-100 ร้อยละ 92 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 12.2 การด่าเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 4-5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 12.3 การด่าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 4-5 ข้อ 
(จากเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ) 

ครบ 5 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12   5.00 บรรลุครบตัวบ่งช้ี 

= 100 % 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

  4.83 
บรรลุ 17 ตัวบ่งช้ี

จาก 18 ตัวบ่งช้ี  

= 94.44 % 
 

                                        
* ใหร้ะบุเป็นตวัเลขทีส่อดคลอ้งกบัเกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิส ำหรบัตวับ่งชีน้ัน้ ๆ เช่น ระบุเป็นค่ำรอ้ยละ หรอืระบุเป็นจ ำนวน หรอืระบุเป็นขอ้ หรอืระบุเป็นระดบั 
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ตารางที่ 6 : เปรียบเทียบ องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามผลการด าเนินงาน ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2557 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

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

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

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 9 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก  

5 5 5  5 5 5  5 5 5  

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 18.1 

ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (ปี 2557 เปล่ียนเป็น 12.2) 

5 5 5  5 5 5  - - - - 

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 18.2 

ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (ปี 2557 เปล่ียนเป็น 12.3) 

5 5 5  5 5 5  - - - - 

                เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5   4.80 100 %   5.00 100 %   5.00 100 % 

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และผู้บริหารทุก
ระดับของเทคโนธานี 

7 6 4  7 6 4  7 7 5  

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาเทคโนธานีสู่หน่วยงานเรียนรู้   5 5 5  5 5 5  5 5 5  
ตัวบ่งชี้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ 5 5 5  5 5 5  5 5 5  

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง   6 6 5  6 6 5  6 6 5  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7   4.75 75 %   4.75 75 %   5.00 100 % 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  7 7 5  7 7 5  7 7 5  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8   5.00 100 %   5.00 100 %   5.00 100 % 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 8 4  8 8 4  9 9 5  

ตัวบ่งชี้ 9.2 
 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
(เทคโนธานี 1)  

8 7 4  8 7 4  8 8 5  

                เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 9   4.00 0 %   4.00 0 %   5.00 100 % 

องค์ประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี                 
ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีท่ี

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

ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า (มทส. 2) 

>  
ร้อยละ 25 

 
ร้อยละ 
15.24 

 
3 

 
 

>  
ร้อยละ 25 

 
ร้อยละ 
13.24 

 
2 

 
 

>  
ร้อยละ 25 

 
ร้อยละ 
13.35 

 
2 

 
 

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

>  
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 
176.52 

 
5 

 
 

>  
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 
63.14 

 
5 

 
 

>  
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 
62.52 

 
5 

 
 

ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี (มทส. 4) 

>  
4.00 

 
4.55  

 
5 

 
 

>  
4.00 

 
4.41  

 
5 

 
 

>  
4.00 

 
4.69 

 
5 

 
 

                เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 11   4.50 75 %   4.25 75 %   4.25 75 % 

หมายเหตุ : ปี 2557 ปรับตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 18.1 เป็นตัวบ่งช้ีที่ 12.2 และปรับตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 18.2 เป็นตัวบ่งช้ีที่ 12.3 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

เป้า 

หมาย 
ผล คะแนน 

บรรลุ()/ 

ไม่บรรล(ุ) 

องค์ประกอบที ่12 การบริหารจัดการตามภารกจิหลกั     

ตัวบ่งชี้ 12.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
95.00 

 
5 

 
 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
95.00 

 
5 

 
 

ร้อยละ  
90-100 

ร้อยละ 
92.00 

 
5 

 
 

ตัวบ่งชี้ 12.2 การด าเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - - - - - - - - 4-5 ข้อ 5 5  

ตัวบ่งชี้ 12.3 การด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ - - - - - - - - 4-5 ข้อ 5 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12   5.00 100 %   5.00 100 %   5.00 100 % 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

  4.72 บรรลุ  

14 ตัวบ่งช้ี 

จาก  

18 ตัวบ่งช้ี  

=  77.78 % 

  4.67 บรรลุ 

 15 ตัวบ่งช้ี

จาก  

18 ตัวบ่งช้ี                

= 83.33 % 

  4.83 บรรลุ 

17 ตัวบ่งช้ี 

จาก  

18 ตัวบ่งช้ี                

= 94.44 % 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
จุดเดน่-แนวทางเสริมและ 

จุดอ่อน-แนวทางแก้ไข 
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จุดเด่น-แนวทางเสริม และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข 
 

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

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

ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยส่วนใหญ ่
4. มีโครงการหลักและโครงการอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลาย และบางโครงการมีความต่อเนื่องและ               

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

 แนวทางเสริม : 
1. ควรเร่งรัดให้ทุกส านักงาน พัฒนาแผนกลยุทธ์ของแต่ละส านักงาน ให้มีความเชื่อมโยงกับแผน              

กลยุทธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 

จุดอ่อน :  
1. พนักงานบางส่วน โดยเฉพาะพนักงานใหม่ยังขาดความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงาน 

 แนวทางแก้ไข : 
1. จัดประชุมพนักงานประจ าเดือนหรือประจ าไตรมาส เพื่อทบทวนภารกิจของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

  จุดเด่น : 
1. มีการด าเนิ นงานตามโครงการบริการวิชาการต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับชุมชนและสั งคม                     

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจัดฝึกอบรม

สัมมนา ทั้ งแบบ Public Training และ In-house Training  การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ       
ทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ค่ายวิชาการและแหล่งศึกษา
เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการให้ค าปรึกษาเฉพาะพ้ืนที่ เป็นต้น                 
ท าให้สามารถรองรับกลุ่มผู้รับบริการได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3. มีการประสานงานกับคณาจารย์ในส านักวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการให้บริการ
วิชาการแบบบูรณาการ ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ 3 
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4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาต่างๆ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น โดยมี
รูปแบบความร่วมมือในลักษณะ MOU การจ้างเป็นที่ปรึกษา และการด าเนินงานโครงการร่วมกัน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดภาคีในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง 

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

6. มีระบบการบริหารงาน ISO9001:2008 เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ 

 แนวทางเสริม : 
1. ควรหาวิธีการหรือรูปแบบความร่วมมือกับคณาจารย์ในส านักวิชาต่างๆ เพ่ือจัดบริการวิชาการ

แบบบูรณาการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
2. ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสั งคม                 

ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ 
3. ควรน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเชื่อมโยงกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

และเพ่ิมการบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Training) ให้มากขึ้น 
 จุดอ่อน : 

1. คณาจารย์ในส านักวิชาต่างๆ มีภาระงานสอนจ านวนมาก ท าให้การด าเนินงานบริการวิชาการ               
ไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ 

2. การด าเนินงานบริการวิชาการบางโครงการยังขาดการติดตามและประเมินผลกระทบที่มีต่อบุคคล 
ชุมชนและสังคม 

3. ยังขาดฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร และผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางแก้ไข : 

1. ควรหาวิธีการสร้างแรงจูงใจหรือปรับปรุงรูปแบบการการด าเนินงานด้านบริการวิชาการเพ่ือให้
คณาจารย์ในส านักวิชาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการวิชาการให้มากขึ้น  และปรับปรุง
ระบบการบริการให้คณาจารย์เกิดความม่ันใจในการบูรณาการงานร่วมกัน 

2. ควรจัดกิจกรรมบริการวิชาการโดยค านึงถึงกระบวนการ PDCA เพ่ือให้การด าเนินงานครบวงจร 
โดยเฉพาะการติดตามผลกระทบที่มีต่อบุคคล ชุมชนและสังคม รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ในการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

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

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

2. มีการน านโยบายหลักของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะท างาน
ชุดต่างๆ ในการบริหารจัดการ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความเสี่ยง              
การจัดการความรู้ การด าเนินกิจกรรม 5ส  

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

 แนวทางเสริม : 
1. ควรทบทวน SWOT Analysis เป็นประจ าทุกๆ ปีเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ ด้านบริการ

วิชาการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ควรมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นส่วนกลางของหน่วยงาน ซึ่งจะสามารถน าไปเชื่อมโยงข้อมูลระบบ 

MIS ของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทุกส านักงาน และเป็นการสร้างและขยาย
เครือข่ายการให้บริการได้อีกทางหนึ่ง 

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

จุดอ่อน :  
 ไม่ปรากฏ 

 แนวทางแก้ไข : 
 ไมมี่ 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 จุดเด่น : 

1. มีการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณภายใต้ระเบียบบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย                  
มีการจัดท ารายงานงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีและ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาตามขั้นตอน  

แนวทางเสริม : 
1. ควรมีการจัดท างบประมาณใกล้เคียงความเป็นจริง และให้มีการปรับปรุงงบประมาณกลางปีน้อยที่สุด 

จุดอ่อน : 
1. ขาดระบบสารสนเทศ (MIS) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
2. ระเบียบกฎเกณฑ์บางเรื่องขาดความยืดหยุ่นไม่เอ้ือสนับสนุนการท างานกับหน่วยวิสาหกิจที่ต้อง

อาศัยความคล่องตัว และรวดเร็วตอบสนองภายนอกได้ 

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

ปฏิบัติชัดเจนอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยวิสาหกิจ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
จุดเด่น : 
1. มีการด าเนินการตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมให้การประกันคุณภาพระดับ

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

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

แนวทางเสริม : 
1. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่พนักงานทุกระดับ เพ่ือให้พนักงาน                 

มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเข้าใจ 

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

 แนวทางแก้ไข : 
 ไมมี่ 

องค์ประกอบที ่11  การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี

จุดเด่น : 
1. มีการท าวิจัยและพัฒนาจากปัญหาของภาคอุตสาหกรรม และต่อยอดงานวิจัยพัฒนาทาง

เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศได้อย่างยั่งยืน 
2. มีระบบการบริหารงาน ISO 9001:2008 ท าให้เกิดการด าเนินงานอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน

และสร้างความเชื่อม่ันและความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

 แนวทางเสริม : 
1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ และ/

หรือพนักงานชั่วคราวประจ าหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมให้บริการ  ด้านการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับ
สภาวการณ์เพ่ือรองรับการให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

3. ควรจัดให้มีช่องทางหลากหลายเพ่ือที่จะสนับสนุนการให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี เช่น ควรให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการประสานงานและ
รับผิดชอบด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

 จุดอ่อน : 
1. บุคลากรผู้ให้บริการด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคณาจารย์ ส่วนใหญ่มีภาระ

งานมาก ทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริหาร จงึไม่สามารถให้บริการผู้ขอรับบริการ 
ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกด้าน 

 แนวทางแก้ไข : 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงความจ าเป็น/ ความส าคัญของ

การให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่สังคม  เช่น             
ให้น้ าหนักภาระงานด้านนี้ให้มากขึ้น และมีรางวัลพนักงานดีเด่นด้านปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

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

เทคโนโลยี  มีการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาหน่วยงานครบทุกตัวชี้วัด   
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แนวทางเสริม : 
1. ควรปรับปรุงการบริการและการประสานงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ตรงตามความต้องการ

ผู้ใช้บริการมากที่สุด   

จุดอ่อน :  
 ไม่ปรากฏ 

 แนวทางแก้ไข : 
 ไมมี่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต ่า 

ที หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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รายละเอียดตัวบ่งชี้ข้ันต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 
 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด่าเนินการ  (3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน              
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน              

 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  

           

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

 16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์              
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 17 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 

           

สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก ่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร              
ตัวบ่งช้ีที ่2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                 สกจ. ให้ข้อมูล 

ในระดับสถาบัน  
แก่งาน QA สสว.  
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 

 ที่เกี่ยวขอ้ง  

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ           ( 

รายงาน 
ข้อมูลเฉพาะ 

สพค.) 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
สกจ. สพค.  
เท่านั้น) 

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

- สถานพัฒนาคณาจารย ์ให้เปลีย่นชื่อตวับ่งชี้เป็น “ระบบการพัฒนาคณาจารย”์            

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

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

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

การเรียนรู ้
          ( 

ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
สอส. เทา่นัน้) 

 
 

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

หมายเหตุ (สกอ.) : กรณีของการประเมินระดับส านักวิชา หากประเมิน 
การประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่ก าหนดใน
ระดับสถาบันให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของ
ตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน 

-  ศูนย์ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม 
 การเรียนรู้” (ยกเว้น ศบส. ให้ใช้ชื่อตัวบ่งชี้เดิม)   
-  ส่วนกิจการนักศึกษา ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การจัดสภาพแวดล้อมและ 
 การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา”  
-  ส่วนอาคารสถานที่ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
 ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา”   

           

ตัวบ่งช้ีที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน            

 
สพค. ให้ข้อมูลผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน
แก่งาน QA สสว.เพื่อจัดส่ง
ให้ส านักวิชา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

             

ตัวบ่งช้ีที ่2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรม
จริยธรรมทีจ่ัดให้กับนักศึกษา 

          ( 
ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้) 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหต ุ
ผลการเรยีนของนักศึกษาต่อรุ่น 

             
 
ศบก. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก ่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 ก. ระดับปริญญาตรี             

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  
(ยกเว้น สวพ.,  

สวพย.) 

          
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีทีส่ าเรจ็
การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 

           
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา             

 ก. ระดับปริญญาตรี             

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  
(ยกเว้นสวพย.) 

           

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

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

อิสระใน 1 ป ี
           

 
สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก ่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ 

           
 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

(ยกเว้น สวพ.,  
สวพย.) 

          

 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

(ยกเว้น สวพ.,  
สวพย.) 

          

 

 

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

 องค์ประกอบท่ี 3 กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา (2 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้) 

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

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้) 

 ฝ่ายกิจการนักศกึษา  
ให้ข้อมูลในระดับสถาบัน 
แก่งาน QA สสว. เพือ่จัด 
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
           

 
 
   สบวพ. ใหข้้อมูลใน

ระดับสถาบัน 
 แก่ งาน QA สสว.  

เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน             
ที่เกี่ยวขอ้ง  

ตัวบ่งช้ีที ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

           

 
 

ตัวบ่งช้ีที ่4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

           
 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

           
 

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

 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 
           ( 

รายงานข้อมูล

เฉพาะ ฟาร์มฯ) 

เทคโนธานี ให้ขอ้มูลใน
ระดับสถาบันแก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 

           ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
ฟาร์มฯ เท่านั้น) 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

             

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

             

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 18 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ด้านต่าง ๆ 

             

 18.1  ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

             

 18.2  ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

             

 องค์ประกอบท่ี 6 การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           
( 

ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สกน. เท่านัน้) 

 ฝ่ายกิจการนักศกึษาให ้
ข้อมูลในระดับสถาบันแก ่
งาน QA  สสว. เพื่อจัดส่ง 
ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
สกน. เท่านั้น) 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและ
วัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
สกน. เท่านั้น 

และ  
รายงาน 

เฉพาะ สอส.) 

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

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารทุก

ระดับของสถาบัน 
           

 

  

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

            

ตัวบ่งช้ีที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้              

-  ทุกหน่วยงาน ใหเ้ปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น “การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งค์กร
 แห่งการเรียนรู้” 

            

ตัวบ่งช้ีที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารและการ
ตัดสินใจ  

             

 ก. การบริหารจัดการ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           

 

 สถานส่งเสริมและพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ให้ขอ้มูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 ข. การเรียนการสอน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           ( 
รายงาน 
เฉพาะ 

ฟาร์มฯ เท่านัน้) 

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

 ค. การวิจัย 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           ( 
รายงาน 
เฉพาะ 

ฟาร์มฯ เท่านัน้) 

สบวพ. ให้ขอ้มูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
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เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

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

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
          ( 

ก าหนด 
เป็นตัวบ่งชี้

เฉพาะ 
สกบ.เท่านั้น) 

 สกบ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ีที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
            ฝ่ายบริหารให้ข้อมูล 

ในระดับสถาบันแก ่ 
งาน QA สสว. เพือ่จัดส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ  
รวมบริการ ประสานภารกิจ 

            ฝ่ายบริหารใหข้้อมูล  
ในระดับสถาบันแก ่ 
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

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

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

            ฝ่ายวิชาการประสานขอ
ข้อมูลผลการประเมิน 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนด 

เป็นตัวบ่งชี้ที่
เฉพาะ สกบ.

เท่านั้น) 

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

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

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

             

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
รับรองโดยต้นสังกัด  
(ตัวบ่งชี้นี้จะไม่น่ามาคิดค่านวณ) 

             

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

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

ตัวบ่งชี ้
เฉพาะ  
สกน. 
เท่านั้น) 

 ฝ่ายกิจการนักศกึษา  
ให้ข้อมูลในระดับสถาบนั
แก่งาน QA สสว. เพือ่
จัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

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

           

 องค์ประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  (4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั 

            

 

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

ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 

            

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่11.3 ร้อยละของกจิกรรมหรือโครงการการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจ า 

            

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี

            

 

 

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนยก์ิจการ
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สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลกั 
                           (มหาวิทยาลัยก่าหนดให้องค์ประกอบท่ี 12 เป็นภารกิจหลกัของหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลกัในองค์ประกอบดังกล่าว) 

ตัวบ่งช้ีที ่12.1 
. 
. 
. 

 

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

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

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

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

           
 

 
 

 

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

 
 

                 หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยก าหนดใหห้น่วยงานสนบัสนุนต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ที่เน้นผลผลิตด้วย 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายการหลักฐาน : เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ 
(แยกฉบับ) 

 
 



  

ภาคผนวก ข : รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557 1  

 

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 

เอกสารประกอบที่ 5.1.1 ผังการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 

เอกสารประกอบที่ 5.1.2 (ตัวอย่าง) การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการสนับสนุน
การวิจัย 

เอกสารประกอบที่ 5.1.3 (ตัวอย่าง) โครงการที่การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
สนับสนุนการวิจัย ชุดที่ (1) (2) (3) และ (4) 

เอกสารประกอบที่ 5.1.5 (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มด าเนินงานในรูปแบบของโครงการคลินิกเทคโนโลยี
และการสรุปผลการประเมินการด าเนินงาน ชุดที่ (1) และ (2) 

เอกสารประกอบที่ 5.2.1 (ตัวอย่าง) แบบส ารวจความต้องการชุมชน   

เอกสารประกอบที่ 5.2.3  (ตัวอย่าง) โครงการที่มีผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
   ที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ชุดที่ (1) และ (2) 

เอกสารประกอบที่ 5.2.4  (ตัวอย่าง) กระบวนการด าเนินงานโครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  

เอกสารประกอบ สมศ. ที่ 9.1  กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการมีส่วนร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคม  
 

เอกสารประกอบที่ 7.1.1 สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี                 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

เอกสารประกอบที่ 7.2.1 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เอกสารประกอบที่ 7.3.1    แผนการด าเนินงาน “หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์” 
                                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เอกสารประกอบที่ 7.3.2 ภาพรวมการเชื่อมโยงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เอกสารประกอบที่ 7.3.3  แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นการใช้บริการ 
          งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

เอกสารประกอบที่ 7.3.4 แบบสรุปการปรับปรุงแก้ไขงานสารสนเทศ 

เอกสารประกอบที่ 7.3.5   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน 

เอกสารประกอบที่ 7.4.1 (1) ค าสั่ง มทส.เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะท างานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี  

                               (2) - โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี   
 - ขั้นตอนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี  
 - ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี 
 - แผนด าเนนิงานระบบบรหิารความเสีย่งเทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2557 



  

ภาคผนวก ข : รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557 2  

 

เอกสารประกอบที่ 7.4.2 (1) SUT-RM1 ค าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง  
  ประจ าปีงบประมาณ 2557 

                              (2) SUT-RM2 รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ 2557  

เอกสารประกอบที่ 7.4.3 SUT-RM3 การจัดล าดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์  

เอกสารประกอบที่ 7.4.5 SUT-RM6 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2557 

เอกสารประกอบที่ 8.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของเทคโนธานี 

เอกสารประกอบที่ 8.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณ 
และการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2557 

เอกสารประกอบที่ 8.1.6 หนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2557 
        ตามบันทึกที่ ศธ 5603(1)/117  ลว. 8 ก.ค. 2558 

เอกสารประกอบที่ 9.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี 

เอกสารประกอบที่ 9.1.8 (1) ศธ 5601(2)/ว 21  ลงวันที่ 16 เมษายน 2558  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม       
รับฟังการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการน า EdPEx/TQA มาใช้ในการพัฒนา
หน่วยงาน” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความส าคัญของโครงร่างองค์กร
และการเขียนโครงร่างองค์กรเบื้องต้น”   

                               (2) ศธ 5601(2)/ว 6  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง การเชิญประชุม
เตรียมความพร้อมส าหรับการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ของ สกอ. 
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

เอกสารประกอบที่ 9.2.1  ประกาศนโยบาย และวัตถุประสงค์คุณภาพ 

เอกสารประกอบที่ 9.2.2  ค าสั่งแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมตามระบบบริหาร 
 คุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี 

เอกสารประกอบที่ 9.2.3  แผนการด าเนินกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี  
 ปีงบประมาณ 2557 - 2558 

 

เอกสารประกอบที่ 9.2.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008  

เอกสารประกอบที่ 9.2.6  ก าหนดการจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมการรับตรวจ 

 ประเมินระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 



  

ภาคผนวก ข : รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เทคโนธานี ปีการศึกษา 2557 3  

 

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

เอกสารประกอบที ่11.1  (1) ผังกระบวนการการให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
   (2) การใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
   (3) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เอกสารประกอบที่ 11.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด  
  และพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมต่ออาจารย์ประจ า     
  ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 

เอกสารประกอบที่ 11.2.2 รายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 – มิ.ย. 58) 

เอกสารประกอบที่ 11.3.1 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี

    ที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 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 ประจ าปีงบประมาณ 2557 เทคโนธานี 

    (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) 

เอกสารประกอบที่ 12.1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 891/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน

การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  และคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้

จ่ายเงินงบประมาณและผลด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติ เทคโนธานี 

เอกสารประกอบที่ 12.1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณ

และการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เอกสารประกอบที่ 12.2.1 :  ค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ที่  66/2558  เรื่อง  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 
 

ค าสั่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 539/2557 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี 

 





  
ภาคผนวก ค : คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเทคโนธำน ี   

 

ภาคผนวก ค คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี 
 

  

 
 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วีรชยั  อำจหำญ 
ผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 
ประธำนคณะท ำงำน 
 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปภำกร  พิทยชวำล 
รองผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 
รองประธำนคณะท ำงำน 
 

 
 

อำจำรย์ ดร. รุจ  มรกต 
ผู้จัดกำรส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร 
คณะท ำงำน 

 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พงษ์ชัย  จิตตะมัย 
ผู้จัดกำรส ำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม 
คณะท ำงำน 
 

 

อำจำรย์ ดร. พรรษำ  ลิบลับ 
ผู้จัดกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ 
คณะท ำงำน 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

นำงสำวอรวรรณ จรุงจิตอภินันท์ 
หัวหน้ำหน่วยกำรคลังและงบประมำณ 
คณะท ำงำน 
 

 

 



  
ภาคผนวก ค : คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเทคโนธำน ี   

 

 
 
 

 

นำงนพคุณ  กสำนติกุล 
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 
คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

นำงสำวมณฑิรำ  วรรณกลำง 
คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 
นำงปำริชำติ  ศิริธรปัญญำ 
คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 
นำงนภัทร  สมวงศ์ 
คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 

นำงสำววรำภรณ์  วิริยะไชยวงศ์ 
คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 

นำงณัฐพิรำภรณ์  คล้ำยสมมุติ 
คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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