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- ร่าง คานา
ตามที่ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ นาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QA) มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น เทคโนธานี ได้รับ ผลการประเมินในระดับ ดีมาก และมี
ข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมตรวจประเมิ น ฯ เกี่ ยวกั บ การกาหนดตั ว ชี้ วัด และความท้ าทายที่ ส ะท้ อ นถึ ง
ความส าเร็ จ ในการบรรลุ วิสั ย ทั ศ น์ ขององค์ก ร ประกอบกับ ฝ่ ายวิช าการและนวัตกรรม ได้ เปิ ด โอกาสให้
หน่วยงานสนับสนุนสามารถเสนอเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรมาใช้ได้
ในการศึกษา 2559 นี้ เทคโนธานี จึงได้นาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการดาเนินงานขององค์กร
ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพ CUPT
QA เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศและบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งนี้ การพิจารณาปรับ
เกณฑ์การประเมินองค์กรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
เทคโนธานี จึงได้จัดทาคู่มือการดาเนินงานฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒ นาคุณภาพของหน่ วยงาน อัน ประกอบไปด้วย 7 หมวด ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award : TQA) ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นคู่มือสนับสนุนในการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA ของหน่วยงานต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ)
ผู้อานวยการเทคโนธานี
ประธานคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี
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ตัวบ่งชี้ในความรับผิดชอบของเทคโนธานี ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
- คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 378/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปีงบประมาณ 2560
แผนภูมิที่ 2 องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน้า
3
8

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1

จานวนบุคลากรเทคโนธานีตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560)

หน้า
3

สารบัญรูปภาพ
รูปภาพที่ 1 TQA Framework

คู่มือการดาเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559

หน้า
14

ค

- ร่าง -

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของเทคโนธานี
1. ความเป็นมาของเทคโนธานี
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) รัฐบาลได้เน้นความสาคัญต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการพัฒ นาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ มหาวิทยาลั ยต่างๆ มีการปรับบทบาท
ให้ เอื้อ อ านวยต่อ การสร้ างความสั มพั น ธ์และร่ว มกัน ระหว่างภาคธุรกิจ เอกชนภาครัฐ บาลในการพั ฒ นา
วิทยาการร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีในการพัฒ นา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนควรมีการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเฉพาะ
เช่น ศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคและของประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้วางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่
ตอบสนองความต้ องการของประเทศ และแก้ ปั ญ หาดั งกล่ าวได้ อย่ างแท้ จริ ง โดยเตรี ยมการและวางแผน
การจัดตั้งเทคโนธานี (Technopolis) ให้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการตั้งมหาวิทยาลั ย เพื่อให้ เป็น
ศูน ย์กลางการวิจั ย การปรับ แปลง ถ่ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม โดยสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างใกล้ชิด
เมื่ อวั นพุ ธที่ 29 มี นาคม 2538 มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ได้ รั บพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดเทคโนธานี (Technopolis)

2. บทบาทหน้าที่
เทคโนธานี เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการ
วิช าการ พั ฒ นาปรับ แปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุม ชน ประสานความร่ว มมือกับ ภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดาเนินงาน
ตามภารกิจในการบริการวิชาการ พัฒนาปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนโดยตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ

3. วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรชั้นน าในการส่งเสริมและพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ
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4. พันธกิจ มี 3 ประการดังนี้
1. เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองต่อ ความต้ องการ ในการพั ฒ นาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ ม เยาวชน และกลุ่ ม การผลิ ต เพื่ อให้ มี
ความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสาคัญ
กับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิด แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป
2. ประสานงานการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี และนวั ต กรรมไปสู่ ภ าคการผลิ ต ให้ มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
3. การให้บริการวิชาการ ให้คาปรึกษาแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิต
และยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

5. ค่านิยม
ยึดหลักการดาเนินงานให้ลุล่วงและประสบความสาเร็จได้ดังนี้
“SMART TECHNOPOLIS”
S: simplification ระบบการทางานที่คล่องตัว
M: moral
การทางานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม
A: attitude
การมีทัศนคติทดี่ ีต่อองค์กร
R: reliability การทางานทีม่ ีความน่าเชื่อถือ
T: team work การทางานเป็นทีม

6. สมรรถนะหลัก
1. มีการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานเฉพาะกิจ
2. ความสามารถในการสร้างพันธมิตรเพื่อให้บริการอย่างเป็นระบบ
3. ความสามารถในการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

7. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
เทคโนธานี จาแนกบุคลากรเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้จัดการสานักงาน
หัวหน้าโครงการ จานวน 12 คน และ
2) พนักงานเทคโนธานี จาแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พนักงานประจาเทคโนธานี จานวน 53 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราวเทคโนธานี จานวน 68 คน รวม 121 คน รวมทั้งสิ้น 133 คน
ซึ่งคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรเทคโนธานี มีตั้งแต่ระดับ ต่ากว่าปริญญาตรี ถึงระดับ ปริญญา
เอก รายละเอียดตามตารางที่ 1
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- ร่าง ตารางที่ 1 : จานวนบุคลากรเทคโนธานีตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560)
สถานภาพพนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร (ผอ., รอง ผอ.,ผู้จัดการ
สานักงาน หัวหน้าโครงการฯ)
พนักงานเทคโนธานี
- พนักงานประจาเทคโนธานี
- ลูกจ้างชั่วคราวเทคโนธานี
รวมพนักงานเทคโนธานี
รวมทั้งสิ้น

ต่่ากว่าปริญญา
ตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญา ปริญญา
ตรี
โท

ปริญญา
เอก

รวม

-

-

-

12

12

3
7
10
10

41
56
97
97

8
4
12
12

1
1
2
14

53
68
121
133

8. โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี
เทคโนธานี ด าเนิ น งานภายใต้ ก ากั บ ของ “คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ” ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้ แทนจากสานักวิชา และศูนย์ต่างๆ ซึ่ งมีอธิการบดีเป็นประธาน
กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อานวยการเทคโนธานี
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และรองผู้ อานวยการเป็ นกรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ ทาหน้าที่วางแผนและ
กาหนดนโยบายในภาพรวม กากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กาหนด
แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2560 (วันที่ 19 ธันวาคม 2559)
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ตามแผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ซึ่ง
มี อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ประธาน เทคโนธานี ไ ด้ แ บ่ ง การบริ ห ารงานตามโครงสร้ า งเป็ น 5 ส านั ก งาน ได้ แ ก่
สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี สานัก งานอุ ทยานการเรียนรู้สิรินธร สานัก งานอุ ทยานวิทยาศาสตร์แ ละ
นวัตกรรม สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ และสานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยมีลักษณะงานและขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละสานักงาน ดังนี้

1. ส่านักงานผู้อ่านวยการเทคโนธานี
หลักการและลักษณะงาน : เป็นสานักงานกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการภายในเทคโนธานี แทน
ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ และประสานงานอานวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงาน
ได้ อย่ างสะดวกและคล่ องตั ว นอกจากนี้ ยั งเป็ นศู นย์ กลางประสานความร่ วมมื อกั บบุ คลากรให้ มี ส่ วนร่ วม
ในกิ จกรรมต่ างๆ ตามนโยบายของมหาวิ ทยาลั ย รวมทั้ งประสานความร่ วมมื อกั บหน่ วยงานภายนอก แบ่ ง
หน่วยงานภายในได้ดังนี้
(1) หน่วยบริหารงานกลาง (งานเลขานุการ สารบรรณ ทรัพยากรมนุษย์)
(2) หน่วยบริการอาคารสถานที่
(3) หน่วยบริการระบบคุณภาพ และสารสนเทศ
(4) หน่วยการคลังและงบประมาณ (งานแผนงบประมาณ งานการเงินบัญชี งานพัสดุ)
(5) หน่วยประชาสัมพันธ์
2. ส่านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
หลั ก การและลั ก ษณะงาน : เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ทางด้ านการเกษตร วิ ท ยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ถือเป็นการ
ปฏิบั ติ ตามภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR: University Social Responsibility) โดย
ถ่ายทอดผ่านสื่อการเรียนรู้ แบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต แบ่งหน่วยงานภายในได้ดังนี้
(1) หน่วยบริการแหล่งเรียนรู้ (อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ อาคารกาญจนาภิเษก เมือจราจรจาลอง)
(2) ห้องไทยศึกษานิทัศน์ (ความร่วมมือ สวทส.)
(3) พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ (ความร่วมมือ สววศ.)
(4) สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ความร่วมมือ สวทก.)
(5) โครงการ อพ.สธ-มทส. และสวนพฤกษศาสตร์ มทส.
3. ส่านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
หลัก การและลั กษณะงาน : เป็ น ศูน ย์ก ลางทางวิช าการในการส่ งเสริมสภาพความเป็ น อยู่
ของชุมชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การ
อุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างเครือข่ายในภูมิภ าค การให้ คาปรึกษา
สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนส่ง เสริมการวิจัยและ
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- ร่าง พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ ยกระดั บ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ให้ บ ริ ก ารวิ เคราะห์ ท ดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงนาผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ แบ่งหน่วยงานภายในได้ดังนี้
(1) หน่วยออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
(2) หน่วยประสานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม (ITAP/ IRTC/ Co-Research)
(3) หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม
(4) หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม
(5) หน่วยบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ (บริการลูกค้า ปฏิบัติการทดสอบ)
(6) โครงการนาร่องธุรกิจนวัตกรรม “โครงการจัดการขยะติดเชื้อ รพ.”
(7) โครงการจัดตั้งพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
4. ส่านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
หลักการและลักษณะงาน : เป็นสานักงานที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการแก่
ชุมชนของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนและสังคม รวมทั้งการทาหน้าที่เ ชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม แบ่งหน่วยงานภายในได้ดังนี้
(1) หน่วยบริการวิชาการสู่องค์กรชุมชน (คลินิกเทคโนโลยี งานบริการวิชาการชุมชน บริการที่ปรึกษาไทย)
(2) หน่วยบริการอบรมสัมมนา แปลและล่าม
(3) หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
(4) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)
(5) โครงการสถาบันมันสาปะหลัง
(6) โครงการ สสค.
5. ส่านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หลักการและลักษณะงาน : เป็นสานักงานที่ ทาหน้าที่ให้ บริการให้คาปรึกษา ยื่ นจดแจ้ง
ทะเบี ย นทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาแก่บุ คคลภายนอก ผลักดันให้ เกิดการนาผลงานวิจัย สิ่ งประดิษ ฐ์ และ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดังนี้
(1) หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทาง ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่ งานกฎหมายและกรม
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และงานอนุญาตให้ใช้สิทธิเชิงพาณิชย์

9. กฎระเบียบ/ข้อก่าหนดที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539
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4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจาเทคโนธานี
6. ข้อกาหนดระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015
7. ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน้างาน และ
ระดับบริหาร กระทรวงแรงงาน
8. ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
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- ร่าง -

ส่วนที่ 2
การประกันคุณภาพหน่วยงาน
1. การประกันคุณภาพการศึกษาของเทคโนธานี
เทคโนธานี ตระหนั กถึงความส าคัญ ของการประกันคุณ ภาพการศึกษาของหน่วยงาน จึงมีคาสั่ ง
แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพเพื่อทาหน้าที่พัฒนาตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพ สาหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพในมิติต่างๆ
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบแนวทาง วิธีการและ
มาตรฐานการประกันคุณภาพที่กาหนด
2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้มีการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงาน การบริการ และการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่ อให้ ท ราบความก้าวหน้ าของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพในด้ านต่ างๆ และให้ ได้ ข้อ มูล ที่ ช่ ว ย
สะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนา และการปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
4. เพื่ อ รายงานสถานภาพและพั ฒ นาการในด้ านคุ ณ ภาพของหน่ ว ยงานต่ อ มหาวิท ยาลั ย
อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1.2 มาตรการ
เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพของเทคโนธานี ด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
จึงได้กาหนดมาตรการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานการประกันคุณภาพประจาเทคโนธานี เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ กาหนดกรอบแนวทาง และติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพ
ของเทคโนธานี
2. ศึกษาเกณฑ์การประเมินทีเ่ หมาะสมจะนามาใช้ในการประกันคุณภาพ
3. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพ
4. ดาเนินงานการประกันคุณภาพตามคู่มือประกันคุณภาพ
5. ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
6. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)
7. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
8. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ในเรื่องประกันคุณภาพ
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แผนภูมิที่ 2 : องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

คณะกรรมการ/คณะทางานต่างๆ

คณะกรรมการประจา
ศูนย์/สถาบัน

ส่วนส่งเสริม
วิชาการ

คณะกรรมการประจา
สานักวิชา/สาขาวิชา

หน่วยงานอื่นๆ

2. คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ดัง
มีรายนามต่อไปนี้
1. ผู้อานวยการเทคโนธานี
ประธานคณะทางาน
2. รองผู้อานวยการเทคโนธานีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
รองประธาน
3. ผู้จัดการสานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี
คณะทางาน
4. ผู้จัดการสานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
คณะทางาน
5. ผู้จัดการสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
คณะทางาน
6. ผู้จัดการสานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
คณะทางาน
7. ผู้จัดการสานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะทางาน
8. หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ
คณะทางาน
9. รองผู้อานวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม คณะทางานและเลขานุการ
10. นางสาวปณิตา กะสินรัมย์
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวธนัฐภรณ์ บุญโชติ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางศศิพรรนิภา ทศดีกรพัฒน์
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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- ร่าง 3. การดาเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
ตามที่ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้นาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QA) มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น เทคโนธานี ได้รับผลการประเมินในระดับ ดีมาก และ
มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมตรวจประเมินฯ เกี่ยวกับการกาหนดตัวชี้วัดและความท้าทายที่สะท้อนถึง
ความสาเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ประกอบกับฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ได้เปิดโอกาสให้
หน่วยงานสนับสนุนสามารถเสนอเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรมาใช้ได้
ในการนี้ จากข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 และการหารือ
กับกับฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม เทคโนธานี จึง ขอนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการดาเนินงานเทคโนธานี
ตามระบบการประเมิน TQA มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ในปีการศึกษา 2559 เพื่ อให้ เกิดการ
พัฒ นาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศและบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งนี้ การพิจารณาปรับเกณฑ์ การ
ประเมินองค์กรดังกล่าว ได้ผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ในการประชุมครั้งที่
1/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว

4. ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ เทคโนธานี ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) ในปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560)
ขั้นตอนการดาเนินงานการประกันคุณภาพ เทคโนธานี ในปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560) มี
ลักษณะเป็นการดาเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นวงจรการเรียนรู้ PDCA เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ขั้นตอน/กิจกรรม
แต่งตั้งคณะทางาน/ ประชุมคณะทางาน /แนะนาเกณฑ์ TQA
จัดทาคู่มือ/แนวทาง การประเมินตนเองโดยนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA มาปรับใช้
พิจารณาประเมินตนเองภายใต้กรอบเกณฑ์ TQA
เสนอกิจกรรม/โครงการ ที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2560
จัดทาแผนการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
Plan
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
Do
การตรวจประเมินผลการดาเนินงาน โดยพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
Check
ทบทวนผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปวางแผนปรับปรุงกระบวนการ (PDCA) Action --> Plan
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อย่างไรก็ตาม เทคโนธานี ยังได้ติดตามประเมินผลตามตัวบ่งชี้ ของหน่วยงานสนับสนุน ภายใต้เกณฑ์
CUPT QA ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ใน 2 ตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน ได้แก่ C12 การบริการวิชาการแก่สังคม และ
S4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และจัดทารายงานการประเมินตนเองส่งให้กับมหาวิทยาลัย
รวบรวม รายละเอียดเกณฑ์การประเมินแสดงดังภาคผนวก ก
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- ร่าง -

ส่วนที่ 3
การประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ในส่วนที่ 3 เป็นการอธิบายประเด็นการประเมินตนเอง ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ซึ่งเทคโนธานี ได้ปรับมาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559 – 2560 (พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2558)
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ค

1. คาอธิบายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :
TQA)
รางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ เป็ น รางวั ล อั น ทรงเกี ย รติ ที่ พึ ง ปรารถนาของทุ ก หน่ ว ยงานเพราะเป็ น
เครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทุกด้าน ตลอดจนผลประกอบการที่ดี เทียบเท่าองค์กรที่
ยอมรับกันว่ามีคุณภาพสูงสุดในโลก
1.1 ประโยชน์ของการนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในองค์กร
1. เครื่องมือประเมินตนเอง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการและดาเนินการปรับปรุงองค์กร
2. การได้รับรายงานป้อนกลับจากผู้ตรวจประเมิน เพื่อการปรับปรุงองค์กร
3. สร้างชื่อเสียงให้องค์กรจากการที่ได้รับรางวัล
1.2 จุดมุ่งหมายของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดทาขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรใช้แนวทางที่บูรณาการในการจัดผลการ
ดาเนินการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
1. การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นเสมอให้แก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร
2. การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม
3. การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล
1.3 เป้าหมายของการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
1. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ความสาเร็จขององค์กร คือ ความสาเร็จของการใช้เกณฑ์ TQA ไม่ใช่คะแนนหรือรางวัล TQA
3. TQA เป็นแผนที่ให้องค์กร เป็นกระจกส่งให้องค์กรเห็นจุดอ่อนจุดแข็ง ทาให้สามารถวางกลยุทธ์
หรือแผนพัฒนาองค์กร อันจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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1.4 คุณลักษณะสาคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
1. เกณฑ์มุ่งเน้นผลลัพธ์ เกณฑ์มุ่งเน้นผลการดาเนินการระดับองค์กรที่สาคัญ ซึ่งประกอบด้วย
(1) ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
(2) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
(3) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
(4) ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร และการกากับดูแลองค์กร
(5) ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
การใช้ตัววัดในมุมมองต่างๆ เหล่านี้รวมกันเพื่อทาให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรมีความสมดุล นั่นคือ
ไม่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเกินไประหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว
2. เกณฑ์ไม่ได้กาหนดวิธีการและสามารถปรับใช้ได้
เกณฑ์ประกอบด้วยข้อกาหนดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ไม่ได้กาหนดสิ่งต่อไปนี้
- องค์กรควรมีโครงสร้างอย่างไร
- องค์กรควรหรือไม่ควรที่จะมีหน่วยงานด้านวางแผน ด้านจริยธรรม คุณภาพ หรืออื่นๆ
- องค์กรควรบริหารหน่วยงานต่างๆ ด้วยวิธีเดียวกัน
เกณฑ์ไม่ได้กาหนดวิธีการไว้ เพราะ
(1) จุดมุ่งเน้นอยู่ที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่วิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสร้างองค์กร
(2) การเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสร้างองค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ
(3) การมุ่งเน้นข้อกาหนดแทนที่จะเน้นวิธีปฏิบัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจสนับสนุนให้
เกิดนวัตกรรม
3. เกณฑ์สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้า ประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร
มุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้ าประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เป็นรากฐานของโครงสร้างที่บูรณาการ
กันระหว่างค่านิยมและแนวคิดหลัก โครงร่างองค์กร เกณฑ์ แนวทางการให้คะแนน รวมทั้งการมุ่งเน้นผลลัพธ์
การเป็นเหตุและผล และการเชื่อมโยงกระบวนการระหว่างหัวข้อต่างๆ ของเกณฑ์ มุมมองเชิงระบบเพื่อให้
เป้าประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันจะต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์อยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลยุ ทธ์และเป้ า ประสงค์มีการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ดังนี้ วงจรการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลป้อนกลับระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์
วงจรการเรียนรู้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน
1) การวางแผน ซึ่ งรวมถึ งการออกแบบกระบวนการ การเลื อ กตั ว วัด และการถ่ายทอดเพื่ อน า
ข้อกาหนดไปปฏิบัติ
2) การปฏิบัติตามแผน
3) การตรวจประเมินความก้าวหน้าและการได้มาซึ่งความรู้ใหม่ โดยพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร
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- ร่าง 4) การปรับแผนโดยอาศัยผลของการประเมิน การเรียนรู้ ปัจจัยนาเข้าใหม่ๆ ข้อกาหนดใหม่ๆ และ
โอกาสในการสร้างนวัตกรรม
1.5 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดทาขึ้นโดยอาศัยค่านิยมและแนวคิดหลักต่างๆ ดังนี้
1. การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า
3. การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล
4. การให้ความสาคัญกับบุคลากรและพันธมิตร
5. ความคล่องตัว
6. การมุ่งเน้นอนาคต
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
11. มุมมองเชิงระบบ
1.6 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ
ข้อกาหนดต่างๆ ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติแบ่งเป็น 7 หมวดด้วยกัน คือ
1. การนาองค์กร
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. การมุ่งเน้นลูกค้า
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5. การมุ่งเน้นบุคลากร
6. การจัดการกระบวนการ
7. ผลลัพธ์
1.7 เนื้อหาของเกณฑ์มี 2 กลุม่
Process Item
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ

Result Item
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร และการกากับดูแลองค์กร
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
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1.8 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ และโครงร่างองค์กร
ระบบที่มุ่งเน้นผลการดาเนินการ ประกอบด้วย 6 หมวด ที่ส่วนกลางของภาพ ซึ่งอธิบายกระบวนการ
และผลลัพธ์ที่หน่วยงานทาได้ การดาเนินการที่เป็นเลิศต้องการนา การนาองค์กร ที่เข้มแข็ง และแสดงออก
ด้วยผลลัพธ์ที่โดดเด่น หมวดต่างๆ ในเกณฑ์จะถูกแสดงไว้ในภาพที่ 1 TQA Framework
คาว่า บูรณาการ ตรงกลางภาพ แสดงให้เห็นผลว่าทุกส่วนประกอบของระบบมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน
หัวลูกศรแนวนอน แสดงความเชื่อมโยงที่สาคัญอย่างยิ่งระหว่าง “กลุ่มการนาองค์การ” (หมวด 1 2
และ 3) “กลุ่มผลลัพธ์” (หมวด 5 6 และ 7) แสดงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างหมวดการนาองค์กรและ
ผลลัพธ์
หัวลูกศรแนวตั้ง ชี้ไป-กลับ ระหว่างระบบพื้นฐานซึ่งให้สารสนเทศและข้อมูลป้อนกลับสู่กระบวนการ
และสภาพแวดล้อมของสถาบัน

รูปภาพที่ 1 TQA Framework
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- ร่าง 2. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อผลการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
เกณฑ์ไม่ได้บอกให้ต้องทาอะไร แต่เป็นการประเมินตนเองโดยการตอบคาถามที่เกณฑ์ได้ตั้งไว้ ดังนี้

หมวดที่ 1 การนาองค์กร
หลักใหญ่ การปฏิบัติตนของผู้นาระดับสูง ชี้นา และทาให้องค์กรมีความยั่งยืนอย่างไร รวมถึงระบบการกากับ
ดูแลองค์กร (GOVERNANCE System) ทั้งวิธีการที่ องค์ กรใช้เพื่อ บรรลุ ผ ลความรับ ผิ ด ชอบด้านกฎหมาย
จริยธรรม และต่อสังคม
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง (ผู้นาระดับสูงนาองค์กรอย่างไร)
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันกิจ
(1) วิสัยทัศน์ และค่านิยม ดาเนินการกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป็นอย่างไร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ค่านิยม สู่บุคลากร ผู้ส่งมอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
(2) การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ผู้นาแสดงออกถึง
ความมุ่งมั่นและสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรเพื่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร
(3) การสร้างองค์กรอย่างไรให้ประสบความสาเร็จในปัจจุบันและอนาคต
ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์กร
(1) การสื่อสาร ผู้นาสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั้งองค์กรและลูกค้าที่สาคัญอย่างไร
(2) การทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง ผู้นาดาเนินการอย่างไรทาให้ เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร
1.2 การกากับดู แลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (องค์กรดาเนิน การอย่างไรในการกากับดูแ ล
องค์กรและทาให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม)
ก. การกากับดูแลองค์กร
(1) ระบบกากับดูแลองค์กร ทบทวนและบรรลุความรับผิดชอบด้านการจัดการ ด้านการเงิน ด้าน
ความโปร่งใสที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และการปกป้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(2) การประเมินผลผู้นาและคณะกรรมการ การปรับปรุงประสิทธิผลของผู้นา กรรมการและระบบ
การนาองค์กร
ข. พฤติกรรมที่ปฏิบัติ ตามกฎหมายและมีจริยธรรม
(1) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ องค์กรได้คาดการณ์ล่วงหน้าและดาเนินการถึงความ
กังวลของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการอย่างไร องค์กรดาเนินการในกรณีที่การปฏิบัติงานมี
ผลกระทบต่อสังคมและเตรียมการต่อความกังวลของสาธารณะในเชิงรุกอย่างไร

คู่มือการดาเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559

15

(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม องค์กรดาเนินการอย่างไรในการส่งเสริมและสร้างความ
มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านขององค์กรเป็นไปอย่างมีจริยธรรม
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) ความผาสุ กของสั งคม องค์กรมีส่วนสร้างความผาสุ กแก่สั งคมอย่างไร ผ่านระบบสิ่ งแวดล้ อม
สังคม และเศรษฐกิจขององค์กรที่มีอยู่
(2) การสนั บ สนุ น ชุมชน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่ส าคัญ ขององค์กร ชุมชนที่ สาคัญ กับ
องค์กรมีอะไรบ้าง วิธีการกาหนดเรื่องที่องค์กรจะเข้าไปมีส่วนร่วม ผู้นาและบุคลากรร่วมมือกันพัฒนาชุมชน
อย่างไร
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- ร่าง หมวดที่ 2 กลยุทธ์
หลักใหญ่ องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการจัดทาวัตถุ ประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร การ
นาไปปฏิบัติ การปรับ เปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า
2.1 การจัดทากลยุทธ์ (องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทากลยุทธ์)
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ องค์กรวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างไร มีการคานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น
(2) นวัตกรรม กระบวนการจัดทากลยุทธ์กระตุ้นและทาให้เกิดนวัตกรรมอย่างไร
(3) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและ
พัฒนาสารสนเทศสาหรับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยคานึงถึง ความท้าทาย/ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ความเสี่ยง ความเปลี่ยนแปลง จุดบอด และความสามารถขององค์กร
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักองค์กร คืออะไรที่ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดย
คานึงถึงสมรรถนะหลัก
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง ระบุตารางเวลาที่จะบรรลุ เป้ าประสงค์ที่
สาคัญด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าและตลาด ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และการปฏิบัติการที่วางแผนไว้มีอะไรบ้าง
(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร พิจารณาจากการตอบตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ สมดุลระหว่างกรอบเวลาระยะสั้น ระยะยาว ความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมด
2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (องค์กรนากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไร)
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติการ
(1) แผนปฏิบั ติการ (Action Plan) ที่สาคัญระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง มีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างไร มีวิธีการอย่างไรในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
(2) การนาแผนไปปฏิบัติงาน (Action Plan Implementation) องค์กรมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
งานสู่ การปฏิ บั ติ อย่ างไร ถ่ ายทอดสู่ บุ คลากร ผู้ ส่ งมอบและพั น ธมิ ต รอย่ างไร มั่ น ใจได้ อ ย่างไรว่าผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญตามแผนปฏิบัติการนี้มีความยั่งยืน
(3) การจัดสรรทรัพยากร องค์กรทาอย่างไรให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและอื่นๆ พร้อมใช้ใน
การสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
(4) แผนด้านบุคลากร ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวมีอะไรบ้าง แผนได้คานึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดกับความต้องการด้าน
ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากรอย่างไร
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(5) ตั ววัดผลการดาเนิ น การ หรือตัว ชี้วัดผลการดาเนินงานที่ ส าคัญ ที่ ใช้ติดตามความส าเร็จและ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
(6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการระยะสั้น/ยาว การเปรียบเทียบผลกับแผน กับผลที่คาดของ
คู่แข่ง และกับองค์กรที่เปรียบเทียบได้
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
องค์กรมีวิธีการปรับ เปลี่ยนและนาแผนไปปฏิบัติในกรณีสถานการณ์บังคับ ให้ต้องปรับแผน และ
นาไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วอย่างไร
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- ร่าง หมวดที่ 3 ลูกค้า
หลักใหญ่ องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า เพื่อความสาเร็จด้านตลาดในระยะยาว
ครอบคลุมถึงวิธีการที่องค์กรรับฟัง "เสียงของลูกค้า" สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และใช้สารสนเทศเกี่ยวกับ
ลูกค้า เพื่อปรับปรุงและหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
3.1 เสียงของลูกค้า (องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศจากลูกค้า)
ก. การรับฟังลูกค้า
(1) ลู กค้ าปั จ จุ บั น องค์ กรมี วิธีก ารอย่ างไรในการรับ ฟั ง มี ป ฏิ สั มพั น ธ์และสั งเกตลู ก ค้าเพื่ อ ให้ ได้
สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ต่อได้
- องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็บเพื่อรับฟังลูกค้า
- องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าอย่างทันท่วงทีและสามารถนาไปใช้
ต่อได้ในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์การสนับสนุนลูกค้า และการทาธุรกรรม
(2) ลูกค้าในอนาคต องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังเสียงลูกค้าในอดี ต ลูกค้าในอนาคต และ
ลูกค้าของคู่แข่ง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ต่อได้
ข. ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า
(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน มีวิธีการอย่างไรในการประเมิน
- การวัดผลให้สารสานเทศที่สามารถนาไปใช้ตอบสนองให้เหนือกว่ าความคาดหวังของลูกค้า และ
สร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาวได้อย่างไร
(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง มีวิธีการเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มี
ต่อองค์กร เปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือเทียบเคียงกับองค์กรอื่ นที่มีต่อผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน (Benchmarks)
อย่างไร
3.2 ความผูกพันของลูกค้า (องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าโดยตอบสนอง
ความต้องการ และสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า)
ก. ผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนลูกค้า
(1) ผลิตภัณฑ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดผลิตภัณฑ์ กาหนดความจาเป็น ความต้องการ
ของลูกค้าและตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
- กาหนดและปรับผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการและทาให้เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่ม
ลูกค้า
- ค้ น หาและปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ เข้ า สู่ ต ลาดใหม่ ดึ ง ลู ก ค้ า ใหม่ สร้ า งโอกาสในการขยาย
ความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน
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(2) การสนับสนุนลูกค้า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทาให้ลูกค้าสามารถสืบค้นสารสนเทศและรับ
การสนับสนุน กลไกการสื่อสารที่สาคัญ ระบุข้อกาหนดที่สาคัญในการสนับสนุนลูกค้า การถ่ายทอดข้อกาหนด
ไปยังทุกกระบวนการ
(3) การจาแนกลูกค้า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจาแนกลูกค้าและส่วนตลาด
ข. การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
(1) การจัดการความสัมพันธ์ มีวิธีการอย่างไร ให้ได้ลูกค้าใหม่ ยกระดับภาพลักษณ์ของตราสินค้า
รักษาลูกค้า เพื่อความผูกพันของลูกค้า
(2) การจัดการข้อร้องเรียน วิธีการจัดการ การแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล สร้างเสริม
ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้าในอนาคต
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- ร่าง หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หลักใหญ่ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ
และสิ น ทรัพ ย์ ท างความรู้ องค์ก รมี การเรีย นรู้อย่ างไร และบริห ารจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศอย่างไร
นอกจากนี้ องค์กรใช้ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างไร
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
(องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร)
ก. การวัดผลการดาเนินการ
(1) ตัววัดผลการดาเนินการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามการ
ปฏิบัติการประจาวันและผลการดาเนินการโดยรวมขององค์กร การเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน การติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ วัดผล
อะไรบ้าง รวมถึงตัววัดด้านการเงินที่สาคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว ความถี่ในการติดตาม
(2) ข้อมูลเปรียบเทียบ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและใช้ข้อมูล เชิงเปรียบเทียบอย่างมี
ประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
(3) ข้อมูลลูกค้า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้ อมูลและสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและตลาด
การเลือกใช้ข้อมูล เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ายิ่งขึ้น มีการเก็บรวบรวมผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร
(4) ความคล่องตัวของการวัดผล
ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ
- องค์กรมีวิธีการอย่ างไรในการทบทวนการด าเนิน การและขีดความสามารถขององค์กร การใช้
ตัวชี้วัดการดาเนินการที่สาคัญ
- ประเมิ น ผลความส าเร็ จ ขององค์ ก ร ผลการด าเนิ น การในเชิงแข่ งขั น ความมั่ น คงทางการเงิน
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
- การตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว ต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงในด้ านความต้ อ งการและความท้ า ทายใน
สภาพแวดล้อมที่องค์กรดาเนินงานอยู่
- คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการทบทวนผลการด าเนิ น การ และ
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ
(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ การค้นหาหน่วยงานหรือการปฏิบัติการที่มีผลการดาเนินการที่ดี
(2) ผลการดาเนินการในอนาคต องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต
(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนาผลการทบทวนผลการ
ดาเนินการไปใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องนาไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนาไปเป็นโอกาส
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ในการสร้างนวัตกรรม การถ่ายทอดลาดับความสาคัญดังกล่าวสู่การปฏิบัติ กลุ่มงานต่างๆ ผู้ส่งมอบ พันธมิตร
และผู้ให้ความร่วมมือ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ
สินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กรสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ)
ก. ความรู้ขององค์กร
(1) การจัดการความรู้ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ขององค์กร การรวบรวม ถ่ายทอด
ของบุ ค ลากร การผสานและหาความสั ม พั น ธ์ระหว่างข้ อมู ล เพื่ อ สร้างความรู้ใหม่ การถ่ ายทอดความรู้ที่
เกี่ยวข้องระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ การรวบรวมถ่ายทอดความรู้ที่
เกีย่ วข้องเพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
(2) การเรียนรู้ระดับองค์กร องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้
การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานขององค์กร
ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) คุ ณ ภาพข้ อ มู ล และสารสนเทศ องค์ ก รมี วิธี ก ารอย่ างไร ในการทวนสอบและท าให้ มั่ น ใจถึ ง
คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และรูปแบบอื่นมีความแม่นยา (Accuracy) ถูกต้อง (Validity) คงสภาพ (Integrity) เชื่อถือได้ (Reliability)
และเป็นปัจจุบัน
(2) ความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล สารสนเทศ องค์ ก รมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการท าให้ มั่ น ใจว่ า ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ อ่อนไหวหรือส าคัญ มีความปลอดภั ย การเฝ้ าระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศบน
ไซเบอร์ (Cyber security)
(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่าข้อมูล
สารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน รูปแบบที่ใช้งานง่ายและทันกาลสาหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้
ความร่วมมือ รวมทั้งลูกค้า
(4) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย
(5) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน
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- ร่าง หมวดที่ 5 บุคลากร
หลักใหญ่ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
และในการสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ให้
สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับความต้องการทางธุรกิจโดยรวมขององค์กร
5.1 สภาพแวดล้ อ มของบุ ค ลากร (องค์ ก รมี วิธี การอย่ า งไรในการสร้ า งสภาพแวดล้ อมที่ เกื้ อหนุ น ให้
บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิผล)
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร วิธีการในการประเมินทักษะ สมรรถนะ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ
จานวนบุคลากรที่ต้องการในแต่ละระดับ
(2) บุคลากรใหม่ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสรรหาว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรไว้
(3) ความส าเร็จในงาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดรูปแบบการทางานและบริห ารบุคลากร
เพื่อให้งานขององค์กร บรรลุผลสาเร็จ ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลัก (Core Competencies)
ขององค์กร การส่งเสริมการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ การมีผลการดาเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย
(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราบุคลากร การบริหารบุคลากร บริหาร
ความต้องการของบุคลากรและขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลด
จานวนของบุคลากร เตรียมการบริหารในช่วงที่มีการเพิ่มจานวนบุคลากร การเตรียมบุคลากรสาหรับการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กรและระบบงานเมื่อจาเป็น
ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
(1) สภาพแวดล้ อ มของการท างาน องค์ ก รมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรเพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจด้ า นสุ ข ภาพ
สวัสดิการ และความสะดวกในการเข้าถึงสถานทีทางานของบุคลากร ตัววัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุง
ด้านสิ่งแวดล้อมในการทางานมีอะไรบ้าง
(2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ องค์กรสนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มีบริการ สิทธิประโยชน์และ
นโยบายอย่างไร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับบุคลากรเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมการทางานที่มีผลการดาเนินการที่ดี)
ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(1) วัฒนธรรมองค์กร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ก รให้เกิดการสื่อสารที่
เปิดกว้าง การทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี และบุคลากรที่มีความผูกพัน วิธีการให้อานาจการตัดสินใจแก่
บุคลากร
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(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน องค์กรประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร มีวิธีการและตัววัด
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอะไรบ้าง
(3) การประเมินความผูกพันของบุคลากรรวมทั้งความพึงพอใจ วิธีการและตัววัดแตกต่างกันอย่างไร
ในแต่ละกลุ่มและส่วนของบุคลากร
(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สนับสนุนให้เกิด
การท างานที่ ให้ ผ ลการดาเนิ น การที่ ดี และความผู ก พั น ของบุ ค ลากรอย่างไร การพิ จ ารณาถึ งการบริห าร
ค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจ
ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการขององค์กรและการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร ผู้บริหารและผู้นาอย่างไร พิจารณาสมรรถนะหลักขององค์ กร ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการ
บรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการขององค์กร
(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา องค์กรมีวิธีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างไร
- ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการ
งานในองค์กร วิธีการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารและผู้นา
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- ร่าง หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ
หลัก ใหญ่ องค์กรมีวิธีก ารอย่ างไรในการออกแบบ จัดการ ปรับ ปรุงผลิ ต ภัณ ฑ์ และสร้างนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติก าร เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า
และทาให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
6.1 กระบวนการทางาน (องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการทางานที่สาคัญ)
ก. การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
(1) ข้อกาหนดของผลิตภัณ ฑ์และกระบวนการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดท าข้อกาหนดที่
สาคัญของผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางาน กระบวนการทางานที่สาคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง อะไรคือ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
(2) แนวคิดในการออกแบบ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ และกระบวนการ
ทางาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด วิ ธีการในการนาเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ขององค์กร ความเป็นเลิศของ
ผลิตภัณฑ์ คุณค่าในมุมมองของลูกค้ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทางาน
ข. การจัดการกระบวนการ
(1) การน ากระบวนการไปปฏิ บั ติ องค์ ก รมั่ น ใจได้ อ ย่ า งไรว่ า การปฏิ บั ติ ง านประจ าวั น ของ
กระบวนการเหล่ า นี้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดที่ ส าคั ญ ใช้ ตั ว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ และปรั บ ปรุ ง
กระบวนการอะไรในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทางาน เชื่อมโยงกับผลการดาเนินการและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อย่างไร
(2) กระบวนการสนั บ สนุ น องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ
กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญมีอะไรบ้าง มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการเป็นไป
ตามข้อกาหนดที่สาคัญในการสนับสนุนธุรกิจ
(3) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และผลการดาเนินการเสริมสร้างความแข็งแกร่งสมรรถนะหลักขององค์กร และ
ลดความแปรปรวนของกระบวรการ
ค. การจัดการนวัตกรรม
- องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการติดตามโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรกาหนดว่าเป็นความเสี่ยงที่ผ่านการ
ประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (Intelligent Risks)
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6.2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ (องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการ
การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผล)
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ โดยนาเรื่องของรอบเวลา
ผลิตภาพ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาใช้ในกระบวนการทางาน การป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย
ความผิดพลาดของการให้บริการ และการทางานซ้า
- ลดต้นทุนค่าประกันความเสียหายหรือการสูญเสียผลิตภาพของลูกค้าให้น้อยที่สุด
- ลดต้นทุนโดยรวมเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การทดสอบ
- การสร้างความสมดุลระหว่างความจาเป็นของการควบคุมต้นทุนกับความต้องการของลูกค้า
ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- มีการเลือกผู้ส่งมอบและทาให้มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบที่เลือกมีคุณสมบัติที่ตอบสนองความจาเป็นใน
การปฏิบัติการ และพร้อมที่จะช่วยยกระดับผลการดาเนินการขององค์กรและความพึงพอใจ
- การวัดและประเมินผลการดาเนินการของผู้ส่งมออบ
- การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุง
- การจัดการผู้ส่งมอบที่มีผลการดาเนินการที่ไม่ดี
ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
(1) ความปลอดภัย องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทาให้เกิดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่ปลอดภัย
(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่าองค์กรมีความ
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ความต่อเนื่องของการดาเนินการและการทาให้คืนสู่สภาพเดิม การ
พึ่งพาผู้ส่งมอบและพันธมิตร
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- ร่าง หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
หลักใหญ่ องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการประเมินผลการดาเนินการและการปรับปรุงในด้านที่สาคัญทุกด้าน
ขององค์กร ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้น บุคลากร ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร และการกากับดูแลองค์กร และผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
นอกจากนี้ รวมถึงระดับผลการดาเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และองค์กรอื่นที่เสนอผลิตภัณฑ์ที่
คล้ายคลึงกัน
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (ผลลัพธ์การดาเนินการด้านผลิตภัณฑ์และประสิทธิผลของ
กระบวนการเป็นอย่างไร)
ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ให้บริการลูกค้าเป็นอย่างไร ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
ตัวชี้วัดตอบสนองโดยตรงต่อลูกค้าอย่างไร
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการเป็นอย่างไร อย่างไร ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม
ของตัวชี้วัดของผลการดาเนินการด้านปฏิบัติการของกระบวรการทางานและกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ
รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา ตัววัดอื่นๆ ที่เหมาะสม อย่างไร ด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมของ
กระบวนการเป็นอย่างไร
(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ์ด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินเป็นอย่างไร
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นอย่างไร
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (ผลลัพธ์การดาเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร)
ก. ผลลัพธ์ด้านมุ่งเน้นลูกค้า
(1) ความพึงพอใจของลูกค้า ด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างไร ระดับปัจจุบัน
และแนวโน้มของตัวชี้วัดที่สาคัญด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับ
คู่แข่งเป็นอย่างไร
(2) ความผูกพันของลูกค้า ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของลูกค้าเป็นอย่างไร ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม
ของตัวชี้วัดที่สาคัญด้านผูกพันและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างไร
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (ผลลัพธ์การดาเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นอย่างไร)
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง ผลลัพธ์ด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง เป็นอย่างไร ระดับ
ปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดที่สาคัญด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร รวมถึงจานวนบุคลากร
ที่จ้องการในแต่ละระดับ และทักษะที่เหมาะสมของบุคลากรเป็นอย่างไร
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(2) บรรยากาศการทางาน ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทางานเป็นอย่างไร สุขภาพ ความปลอดภัย
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์สาหรับบุคลากรเป็นอย่างไร แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเภทบุคลากร
(3) ความผูกผันของบุคลากร ผลลัพธ์ด้านความผูกผันของบุคลากรเป็นอย่างไร ระดับปัจจุบันและ
แนวโน้มของตัวชี้วัดที่สาคัญด้านความผูกผันของบุคลากรเป็นอย่างไร แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเภท
ของบุคลากร
(4) การพัฒนาบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นาเป็นอย่างไร ระดับปัจจุบันและ
แนวโน้มของตัวชี้วัดที่สาคัญเป็นอย่างไร
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร (ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแล
องค์กรเป็นอย่างไร)
ก. ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) การนาองค์กร ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารของผู้นาระดับสูงและการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและ
ลูกค้าเป็นอย่างไร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติการ การกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารในลักษณะ
สองทิศทาง และการทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นอย่างไร
(2) การกากับดูแลองค์กร ผลลัพธ์ด้านภาระความรับผิดชอบในการกากับดูแลองค์กรเป็นอย่างไร
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการกากับดูแลองค์กร และภาระความรับผิดชอบด้าน
การเงินภายในและภายนอกเป็นอย่างไร
(3) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการปฏิบัติตามเป็นอย่างไร
(4) จริยธรรม ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเป็นอย่างไร
(5) สังคม ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญเป็นอย่างไร
ข. ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กรเป็นอย่างไร การสร้างและเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขององค์กร รวมทั้งการดาเนินการตามความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผล
ได้ผลเสียอย่างรอบด้านเป็นอย่างไร
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด (ผลการดาเนินการด้านการเงินและการตลาดมีอะไรบ้าง)
ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
(1) ผลการดาเนินการด้านการเงิน ผลลัพธ์ด้านการเงินเป็นอย่างไร ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านการเงินเป็นอย่างไร รวมถึงตัววัดเชิงประกอบ ด้านผลตอบแทนทาง
การเงิน ความมั่นคงทางการเงิน และผลการดาเนินการด้านงบประมาณเป็นอย่างไร
(2) ผลลัพธ์การดาเนินการด้านการตลาด ผลลัพธ์ด้านการตลาดเป็นอย่างไร ระดับปัจจุบันและ
แนวโน้มของตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านการตลาดเป็นอย่างไร รวมถึงส่วนแบ่งตลาดหรือ
ตาแหน่งในตลาด การเติบโตทางตลาดและส่วนแบ่ง การเจาะตลาดใหม่เป็นอย่างไร
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- ร่าง 3. การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแนวทางของเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพ
แห่งชาติ

เกณฑ์ไม่ได้บอกให้องค์กรต้องทาอะไรบ้าง เพียงเป็นแนวทางให้องค์กรประเมินตนเอง พิจารณาจุด
แข็งจุดอ่อนเพื่อปรับปรุงการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขององค์กร การประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ที่เทคโนธานีจะนามาประยุกต์ใช้ เป็นการตอบคาถาม
จาก หลักใหญ่ ของทั้ง 6 หมวด (1 - 6) ว่าองค์กรมีการดาเนินการหรือไม่ องค์กรสามารถอธิบายให้ เห็นถึง
กระบวนการในการดาเนินงานที่ผ่านมา พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อใช้พิจารณา
3.1 ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินกระบวนการ
“กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองข้อกาหนดต่างๆ ในหมวด 1 – 6
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ A-D-L-I
1. แนวทาง (Approach - A)
หมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่ อให้ บ รรลุ ตามกระบวนการ ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ตอบ
ข้อกาหนดของหัวข้อต่างๆ ของเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมการดาเนินงานขององค์กร ความมีประสิทธิผลของ
การใช้วิธีการต่างๆ ขององค์กร และ ระดับของการที่แนวทางนั้นนาไปใช้ซ้าได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
และสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ซึ่งหมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2. การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment - D)
หมายถึง การใช้งานแนวทางเพื่อตอบสนองข้อกาหนดของหั วข้อที่มีความเกี่ยวข้องและ
สาคัญต่อองค์กร การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา และ การนาแนวทางไปใช้ในทุกหน่วยงานที่เหมาะสม
3. การเรียนรู้ (Learning – L)
หมายถึง การปรั บ ปรุงแนวทางให้ ดีขึ้ น โดยใช้ ว งจรการประเมิ นและการปรับ ปรุง การ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของแนวทางผ่านการสร้างนวัตกรรม การแบ่งปันความรู้ที่ได้
จากการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
4. การบูรณาการ (Integration - I)
หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของแนวทางที่ใช้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
ตามที่ระบุ ไว้ในโครงร่างองค์กรและข้อกาหนดของหั วข้อต่างๆ ในเกณฑ์ห มวดกระบวนการ การใช้ตัววัด
สารสนเทศ และระบบการปรับปรุงที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งระหว่างกระบวนการและระหว่างหน่วยงาน
ทั่วทั้งองค์กร และแผนงาน กระบวนการ ผลลัพ ธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบั ติการ มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับองค์กร
3.2 ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์
“ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรที่บรรลุตามข้อกาหนดในหมวด 7
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ Le-T-C-I
1. ระดับ (Level - L) หมายถึง ผลการดาเนินงานในปัจจุบันของตัววัดด้วยมาตรวัดที่เหมาะสม
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2. แนวโน้ม (Trend - T) หมายถึง อัตราของการปรับปรุงของการดาเนินการหรือความต่อเนื่องของ
ผลการดาเนินการที่ดีในประเด็นที่สาคัญ (ความลาดชันของชุดข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป)
3. การเปรีย บเทีย บ (Comparison - C) หมายถึง ผลการดาเนินงานขององค์กรเปรียบเทียบกับ
สารสนเทศขององค์กรอื่นอย่างเหมาะสม เช่น คู่แข่ง หรือองค์กรที่คล้ายคลึงกัน และ ผลการดาเนินการของ
องค์กรเทียบเคียงกับระดับเทียบเคียง หรือองค์กรที่เป็นผู้นาในธุรกิจหรือวงการเดียวกัน
4. การบูรณาการ (Integration – I) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึง
- ตั ว วั ด ผลต่ า งๆ ที่ ร ะบุ ผ ลการด าเนิ น การด้ า นลู ก ค้ า รายส าคั ญ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตลาด
กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ ตามที่ปรากฏอยู่ในโครงร่างองค์กร และในหมวดกระบวนการ
- ผลลัพธ์ รวมถึงตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้สาหรับผลการดาเนินการในอนาคต และ
- ผลลัพธ์สะท้อนถึงการสอดประสานอย่างกลมกลืนในทุกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อ
สนับสนุนเป้าประสงค์ระดับองค์กร
ในหมวดผลลัพธ์ ให้พิจารณาข้อมูลระดับผลการดาเนินการ แนวโน้ม และตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม
ของตัววัดและตัวชี้วัดที่สาคัญขององค์กร รวมทั้งการบูรณาการกับข้อกาหนดที่สาคัญกับองค์กร หมวดผลลัพธ์
ควรแสดงข้อมูล ความครอบคลุม ของผลการดาเนินการตามที่รายงาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและการเรียนรู้ขององค์กร ถ้ากระบวนการปรับปรุงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง องค์กรควรแสดงผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันด้วย

คู่มือการดาเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559

30

ภาคผนวก ก
ตัวบ่งชี้ในความรับผิดชอบของเทคโนธานี ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
- C12 การบริการวิชาการแก่สังคม
- S4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ตัวบ่งชี้ที่ C.12

: การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
: การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย สานัก
วิชาและมหาวิทยาลัยควรคานึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการ
กับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สานักวิชา
และมหาวิทยาลัย จัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการ
วิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ ต่อชุมชนและสั งคมแล้ ว ยังส่ งผลถึงอัตลักษณ์ /เอกลั กษณ์ ข อง
นั ก ศึก ษาและบุ ค ลากรในส านั ก วิช า/มหาวิท ยาลั ย ในการเปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรมองค์ กรให้ มีจิ ต
สาธารณะอีกด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เทคโนธานี ฟาร์มมหาวิทยาลัย และส่วนกิจการนักศึกษา
(ส่วนกิจการนักศึกษาให้ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา เช่น ค่ายชมรมโครงสร้างและเทคโนโลยี ค่ายวิทยาศาสตร์
สิปนนท์ เป็นต้น)
แนวทางดาเนินการ :
1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
4. มีผลการดาเนินงานที่ทาให้ชุมชนและสังคม มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
หมายเหตุ :
1. ควรกาหนดนโยบาย เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ ในโครงร่าง
องค์กร
2. ไม่จาเป็นต้องลงพื้นที่เดียวกัน และไม่จาเป็นต้องทาโครงการเดียวร่วมกัน
เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) :
คะแนน 1 คะแนน 2
คะแนน 3
ไม่มีการ
มีรายงานผลที่ มีรายงานผลครบ
รายงานผล เกี่ยวข้องใน ทุกด้าน (อัต
ที่เกี่ยวข้อง บางด้าน (เช่น ลักษณ์และ
มีการรายงาน เอกลักษณ์
ผล
หรือจุดเน้น
ที่เกิดต่อการ หรือคุณลักษณะ
กาหนด
หรือวิสัยทัศน์)
วิสัยทัศน์)

คะแนน 4
มีรายงานผลที่
เกิดต่อสานัก
วิชา/
มหาวิทยาลัย
ครบถ้วน และมี
ผลการ
ดาเนินงานที่ดี

คะแนน 5
เริ่มมีการขยาย
ผลไปสู่บุคลากร
กลุ่มอื่น ส่งผลให้
เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน/สังคม

คะแนน 6
การขยายผล
ครอบคลุมไป
ทั่วทั้งองค์กร
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาทั้ง
ชุมชน และ
องค์กร

คะแนน 7
Excellent
(leading
practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)

ตัวอย่างแนวทางการดาเนินการ
แนวทางข้อที่ 1 (input + process) สานักวิชา/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยมีการกาหนดนโยบายและ
เป้าหมายด้านการบริการวิชาการ ในลักษณะต่างๆ เช่นบริการวิชาการเพื่อสังคม
เพื่ อ การค้า หรือ เชิ งบู รณาการกั บ พั น ธกิจ ต่ าง ๆ หรืออื่ น ๆ ตามความถนั ด ของ
องค์กร โดยควรมีวิธีการบริหารจัดการที่ชัดเจน (มีระบบและกลไก มีการวางแผน
โครงการหรื อ กิ จ กรรม และมี งบประมาณ หรือถ้ าไม่ อ ยู่ในแผนอาจมี ก รอบการ
ทางานรองรับ และควรวิเคราะห์ความสาเร็จในการบริการวิชาการว่ามีผลกระทบต่อ
องค์กรในลักษณะใดบ้ าง เช่น ทาให้ นักศึกษามีจิตสาธารณะมากขึ้น ส านักวิชา/
มหาวิทยาลัยมีรายได้ช่วยการพัฒนาด้านการเรียนการสอน หรือส่งผลต่อการสร้าง
งานวิจัย เป็นต้น)
หมายเหตุ : ในวิธีการบริหารจัดการที่ดี ควรมีระบบ PDCA
แนวทางข้อที่ 2 (process) สานักวิชาต่าง ๆ หรือสาขาวิชา หรือหลักสูตร มีการทางานร่วมกันกับ
มหาวิทยาลัย หรือระหว่างสานักวิชา หรือระหว่างสาขาวิชา/หลักสูตร เช่น
- มหาวิท ยาลั ย ให้ บ ริ ก ารชุ ม ชน ก แบบให้ เปล่ าเพื่ อ สร้างเป็ น ชุ ม ชนพอเพี ย ง
ตัว อย่ าง มีสาขาวิช าหรือ หลั กสูตร หรือส านักวิช า 5 แห่ งเข้าร่วมกิจกรรมกับ
มหาวิทยาลัย
- กิจกรรมอาสาพัฒ นาของนักศึกษาสาขาวิชา A ของสานักวิชา A มีส่วนร่วมของ
นักศึกษาสาขาวิชาในสานักวิชาอื่น ๆ เข้าร่วม
- โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ เช่น มหาวิทยาลัยรับเป็นที่ปรึกษาพัฒนา
สาธารณูปโภคของภาคอุตสาหกรรม มีสานักวิชาที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 สานักวิชาที่
อยู่ในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมดาเนินงาน
- สานักวิชา B ให้บริการหน่วยงานท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างสรรค์ มีสานักวิชา
อื่น ๆ อีก 3 สานักวิชาเข้าร่วม
หมายเหตุ :
- ควรพิจารณาจานวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพื่อใช้ในการเสนอแนะ
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรที่ทาควรมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข้อ 1
แนวทางข้อที่ 3 (process) ในผลการดาเนินงานที่ทาในข้อ 2 อาจทาในลักษณะที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม/การวิจัย
หรืออื่น ๆ ที่ตนเองกาหนด เช่น
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัย+การเรียนการสอน
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอน+กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางข้ อ ที่ 4 (output) มี ผ ลงานตามนโยบายที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลดี ต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม
หน่ วยงานรัฐ ธุรกิจ อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์หรือสร้างแนว
ทางการดาเนินงานใหม่ ๆ ด้วยตนเอง และในสานักวิชา/มหาวิทยาลัยมีผลการพัฒ นา
ตนเองเชิงสร้ างสรรค์ ส ามารถตอบ อัต ลั ก ษณ์ + เอกลั ก ษณ์ หรือเห็ นแนวทางการ
ปรับปรุงที่ดีขึ้น เช่น นั กศึกษาในมหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมงานอาสา
พัฒ นาชุมชนสังคมในลักษณะต่าง ๆ หรือคนในองค์กรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
เป็นต้น (การเกิดวัฒนธรรมในองค์กรเชิงสาธารณะนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นแบบเดียวกัน
ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับลักษณะของศาสตร์ของตนเอง)
หมายเหตุ : ต่อเนื่องจากข้อ 3 ถ้าบูรณาการงานบริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน/
ผลการทางาน หรือจุดเด่น เช่น ทาให้เกิดวัฒ นธรรมการทางานในองค์กรดีเด่นเชิง
สาธารณะ/เกิดงานวิจัยเชิงพัฒนาต่อชุมชนจนได้รับการยกย่อง หรือมีการเรียนการ
สอนที่สร้างความร่วมมือกับชุมชนเกิดเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้แบบใหม่ หรือการ
เป็นการสร้างสรรค์งานทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รางวัลในระดับต่าง ๆ เป็นต้น
สามารถนามาใช้อ้างอิงในการดาเนินงานในข้อ 4 ได้

ตัวบ่งชี้ที่ S.4
ชนิดของตัวบ่งชี้

:

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

: กระบวนการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
: การปรั บ แปลง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมเป็ นการ
ตอบสนองและแสดงความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คม ซึ่ ง ถื อ เป็ น ภารกิ จ อย่ า งหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยพึงมีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม
กาหนดเป้าหมายในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีให้ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการ
จั ดทาแผนดาเนิ น งานในการปรับ แปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลั ย มีการ
ติ ด ตาม ก ากั บ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ ด้ านการปรั บ แปลง ถ่ ายทอด และพั ฒ นา
เทคโนโลยีของบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยสร้างระบบ
จูงใจให้อาจารย์สนใจให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมสนั บสนุนให้
อาจารย์ให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี จัดหากิจกรรมหรือโครงการการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการด้านการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากจะเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยัง
ส่งผลถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของนักศึกษา และบุคลากรในสานักวิชา/มหาวิทยาลัย การบริการใน
เรื่องการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี จะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้
จากความพึงพอใจของผู้ รับ บริการ ทั้ง ประชาชน ผู้มารับบริการ เจ้ าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒ นา
เทคโนโลยี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เทคโนธานี
นิยามศัพท์ : การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้กับอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม รวมทั้งการ
พัฒ นาเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีและปรับเทคโนโลยีให้ เหมาะสมกับความต้องการและ
เงื่อนไขของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่มา : เทคโนธานี มีการแจ้งนิยาม งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ตามหนังสือที่ ศธ 5634(1)/739 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
แนวทางการดาเนินงาน :
1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ
2. มีการดาเนินงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดาเนินงานแบบบุรณาการพันธกิจ
4. มีผลการดาเนินงานที่ทาให้ชุมชนและสังคม มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) :
ประเมินคะแนนตัวบ่งชี้เลือก S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี จากเกณฑ์ต่อไปนี้
และสรุปภาพรวมของ S.4 โดยไม่ใช้วิธีการเฉลี่ย
คะแนน 1 คะแนน 2
ไม่มีการ มีรายงานผลที่
รายงานผล เกีย่ วข้องใน
ที่เกี่ยวข้อง บางด้าน
(เช่น มีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
กาหนด
วิสัยทัศน์)

คะแนน 3
มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน์)

คะแนน 4
มีรายงานผลที่เกิด
ต่อสานักวิชา/
มหาวิทยาลัย
ครบถ้วน และมีผล
การดาเนินงานที่ดี

คะแนน 5
เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ

คะแนน 6
การขยายผล
ครอบคลุมไป
ทั่วทั้งองค์กร
ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาทั้งชุมชน
และองค์กร

ตัวอย่างแนวทางการดาเนินการ :
แนวทางข้อที่ 1 :
1. มีนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และ
รายงานผลการดาเนิ น งานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง (ตัวบ่งชี้ 6.1
เดิม)
2. มีแผนบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ 6.1 เดิม)
3. มีข้อมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี (ตัวบ่งชี้ 6.2 เดิม)
4. มีการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (ตัว
บ่งชี้ 6.2 เดิม)
การนับจานวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
จะไม่นั บซ้า แม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒ นาเทคโนโลยีของมหาวิท ยาลัยหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการ โดยไม่นับอาจารย์
ประจาที่ลาศึกษาต่อ
สูตรการคานวณ :
จานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ

X 100

คะแนน 7
Excellent
(leading
practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)

แนวทางข้อที่ 2 :
1. มีจานวนโครงการหรือกิจกรรม ที่มีการนาความรู้ประสบการณ์จากการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ 6.3 เดิม)
การนั บ จ านวน หากโครงการใดมี กิ จ กรรมย่ อ ยแทรกอยู่ ในหนึ่ งโครงการ ให้ ส ามารถนั บ
กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้
สูตรการคานวณ :
กิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ไม่นับรวมอาจารย์ทลี่ าศึกษาต่อ

X 100

แนวทางข้อที่ 3 :
1. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ให้ เกิดประโยชน์ต่อทั้งสังคมภายนอกและภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ 6.4
เดิม)
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย
ให้ น าผลการสารวจความพึงพอใจเป็นรายโครงการ/กิจกรรม มาคานวณเป็นภาพรวม โดยใช้
สมการ ดังนี้
p

x n
i 1
p

ความพึงพอใจ =
xi

=
=
=
=

i

n
i 1

i

i

ค่าเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i (คะแนนเต็ม 5)
จานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i
1 ถึง p
จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด

ni
i
p
แนวทางข้อที่ 4 :
มีการรายงานผลการประเมิ น สั ม ฤทธิผ ลของการเชื่อมโยงการปรับ แปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(ตัวบ่งชี้ 6.1 เดิม)

ภาคผนวก ข
- คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 378/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี
- แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ตามแนวทางเกณฑ์ TQA

ภาคผนวก ค
เอกสารอ้างอิง : เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
ปี 2559 – 2560
(แยกฉบับ)
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เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อาคารสุรพัฒน 1)
111 ถ.มหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท 0-4422-4859 โทรสาร 0-4422-4814
เว็บไซต http://technopolis.sut.ac.th

