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 รายงานผลการด าเนินงาน ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เทคโนธานี ประจ าปี
การศึกษา 2559 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลงานของเทคโนธานี โดยการน าเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ในรอบปีการศึกษา 2559 (กรกฎาคม 2559 – 
มิถุนายน 2560) ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพ่ือให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเทคโนธานีจะน าผลประเมินดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพองค์กรต่อไป 

 เทคโนธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานของเทคโนธานี ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) ประจ าปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาการท างาน
ของเทคโนธานี  ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามปณิธาน และวิสัยทัศน์ของเทคโนธานีต่อไป 
 
 
 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชยั  อาจหาญ) 
ผู้อ านวยการเทคโนธานี 

ประธานคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี 
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บทสรุปผู้บริหาร 

วิสัยทัศน์ ของเทคโนธานี คือการเป็นองค์กรชั้นน าในการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ
ให้บริการวิชาการ ปรับแปลง  ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือเป็นที่พ่ึงของชุมชน และตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ นั่นคือ การส่งเสริมความรู้ การให้
ค าปรึกษาเบื้องต้น การน าผลงานวิจัยลงพ้ืนที่ถ่ายทอดและให้ค าปรึกษาเชิงลึก พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

ซึ่งในปีการศึกษา 2559 เทคโนธานี ได้น าเกณฑ์การประเมินคุณภาพการด าเนินงานตามแนวทาง
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA มาใช้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และบรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กร สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมทั้ง 6 หมวด ได้ดังนี้ 
 
หมวดที่ 1 การน าองค์กร  

ปัจจัยความส าเร็จ 

 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารระบบคุณภาพ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการน าองค์กรให้
ประสบความส าเร็จและบรรลุผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ เพ่ือให้องค์กรมีความยั่งยืน พิจารณาจากการ
ปรับปรุงและน าเอาระบบคุณภาพด้านต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน 
 2. การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในองค์กร  
  2.1 การให้ความส าคัญกับการจัดประชุม/สัมมนาในรูปแบบต่างๆ ที่คนในองค์กรต้องมีส่วน
ร่วม เช่น การประชุมระดับผู้บริหาร การประชุมประจ าเดือนหัวหน้างาน การประชุมย่อยของแต่ละส่วนงาน 
การประชุม/สัมมนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือให้ทุกคนตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และสร้างความผูกพันในองค์กร 
  2.2 กระบวนการแต่งตั้งคณะท างานที่ต้องประกอบไปด้วยทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นต้น 

สิ่งท่ีต้องการท าในอนาคต 
1. การวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนาผู้น าในอนาคต  
2. การสร้างวัฒนธรรม “การสร้างความผูกพันกับลูกค้าที่ส าคัญ” ให้กับบุคลากรและผู้น าในอนาคต 
 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 
ปัจจัยความส าเร็จ 

 1. การจัดท าแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร  
2. มีการก าหนดหน้าที่ผู้ความรับผิดชอบแผนงานที่ชัดเจน แบ่งตามภารกิจของแต่ละส านักงาน และ

หน่วยงานย่อยภายในเทคโนธานี  
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3. มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติในทุกระดับ 
4. มีการก าหนดช่วงเวลาในการติดตามที่ชัดเจน รวมถึงมีการรายงานผลการติดตาม ผ่านการประชุม

ต่างๆ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญทราบ 

สิ่งท่ีต้องการปรับปรุงในอนาคต 
 การวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น เพ่ือรองรับ
กับความเสี่ยงและโอกาสในอนาคต 
 

หมวดที่ 3 ลูกค้า 
ปัจจัยความส าเร็จ 

 1. การมุ่งเน้นและก าหนดเป็นนโยบายที่ส าคัญของผู้บริหารเทคโนธานี เช่น ก าหนดให้ความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์คุณภาพ และเป็น KPI การวัดผลงาน การมอบหมายให้งานระบบคุณภาพ
ด าเนินโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพองค์การสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ “การมุ่งเน้นลูกค้า” เพ่ือให้
บุคลากรในองค์กรตระหนักและให้ความส าคัญกับลูกค้ามากข้ึน 
 2. การพัฒนากระบวนการท างานที่มุ่งเน้นลูกค้า มีการปรับขั้นตอนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้ามากขึ้น พร้อมทั้งบันทึกเป็นขั้นตอนการท างานที่ส าคัญในระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO ให้ชัดเจนและเป็นการด าเนินงานที่ครบวงจร PDCA 
 3. บุคลากรมีความตระหนักในเรื่อง “การรับฟังเสียงของลูกค้า” มากขึ้น เช่น การเพิ่งช่องทางการรับ
ฟังเสียงของลูกค้า มีการสื่อสารแบบสองทิศทาง รวมถึงมีการสนองตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบทันท่วงที 
 4. การใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเก็บสารสนเทศที่ส าคัญของลูกค้า เช่น การตอบแบบ
ประเมินออนไลน์ การลงทะเบียนออนไลน์ การขอใช้บริการออนไลน์ เป็นต้น ท าให้สามารถน าข้อมูลมา
ปรับปรุงการท างานให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น เช่น การน าระบบ e-Payment มาในการช าระค่าบริการ เป็นต้น 

สิ่งท่ีต้องการปรับปรุงในอนาคต 
 การค้นหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ เพ่ือเข้าสู่ตลาดใหม่ การดึงลูกค้าใหม่ การสร้างโอกาสใน
การขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน 
 

หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
ปัจจัยความส าเร็จ 

 1. ความชัดเจนของ KPI ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 2. การจัดการข้อมูลผลการด าเนินงาน (KPI) ด้วยระบบสารสนเทศ 
 3. ระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติที่ชัดเจน ตามสายบังคับบัญชา 
 4. การจัดการความรู้ในองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารความรู้ด้วยช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย ให้สามารถเข้าถึงบุคลากรในทุกระดับ 
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สิ่งท่ีต้องการปรับปรุงในอนาคต 
 การทบทวนผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปการจัดล าดับความส าคัญเรื่องที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม และการถ่ายทอดล าดับความส าคัญดังกล่าว สู่การปฏิบัติ
ของกลุ่มงานต่างๆ 
 
หมวดที ่5 บุคคล 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและมุ่งเน้นนโยบายด้านบุคลากร เช่น การผลักดันสวัสดิการเพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้วยการให้ ไปรับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม นโยบายการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career part) เป็นต้น 
 2. ค่านิยม การท างานเป็นทีม (Team Work) ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างตัวบุคลากรและการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร เพ่ือมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันตามแนวทางเกณฑ์ TQA 
 3. ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ท าให้การเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนาตัวบุคลากร
มีประสิทธิภาพ เช่น การบันทึกผลการฝึกอบรม การบันทึกผลการท างานระบบออนไลน์ (อยู่ระหว่างพัฒนา) 
 4. การใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ช่วยให้การเข้าถึงบุคลากรทุกคน
ในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สิ่งท่ีต้องการปรับปรุงในอนาคต 
 1. ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการท างานที่ให้ผลการ
ด าเนินการที่ดีและความผูกพันของบุคลากร 
 2. วิธีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร 
 
หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 การน าระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน โดยเฉพาะ
ISO 9001 เวอร์ชั่น 2015 ที่ข้อก าหนดเน้นความอยู่รอดขององค์กร เช่น ข้อก าหนดด้านการวิเคราะห์บริบท
องค์กรทั้งภายในและ ภายนอก ทั้งด้านบวกและด้านลบ ข้อก าหนดด้านการวางแผนการจัดการความเสี่ยง
และโอกาส ที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการด าเนินงานที่เน้นวงจร PDCA มีการประเมิน
ติดตามผล และปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

สิ่งท่ีต้องการปรับปรุงในอนาคต 
 การสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของลูกค้าและการควบคุมต้นทุนที่จ าเป็น ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญ 
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สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 
 จากการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์ TQA นั้น พบว่า องค์กรมีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น แต่
ยังพบข้อควรปรับปรุงที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์ 
TQA  ยังช่วยเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลด าเนินงานขององค์กรอย่างก้าวกระโดด ท าให้องค์กรก าหนดกลยุทธ์
หรือแผนพัฒนาองค์กรที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยให้องค์กรด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 
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  โครงร่างองค์กรเทคโนธาน ี
P1. ลักษณะองค์กร 

เทคโนธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีฐานะ
เทียบเท่าศูนย์/สถาบัน/ส านักวิชา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 5 
ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ส านักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ส านักงานจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงท าให้เทคโนธานีมุ่งมั่นเป็นผู้น าในด้านการให้บริการวิชาการ และถ่ายทอด
เทคโนโลยี สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างคลอบคลุม ตั้งแต่งานบริหารจัดการภายในองค์กร 
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน การให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ท าหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และให้ค าปรึกษา การยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก ผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 1. หลักสูตร และบริการ 
 เทคโนธานี ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการ ปรับแปลง  ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือ

เป็นที่พ่ึงของชุมชน และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและ
ประเทศ นั่นคือ การให้บริการวิชาการ การส่งเสริมความรู้ การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น ตลอดจนการน า
ผลงานวิจัยลงพ้ืนที่ถ่ายทอด ให้ค าปรึกษาเชิงลึก พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน
และสังคม สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจการจัดตั้ง เทคโนธานี โดยมีหลักสูตร
และบริการ ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 : หลักสูตรและบริการของเทคโนธานี 

หลักสูตรและบริการ วิธีการให้บริการ 
1. การบริการอบรมสัมมนา หลกัสูตรระยะสั้น 
ระยะยาว การสัมมนาวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยสีู่ชุมชน คา่ยวิทยาศาสตร์  

-  ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรอบรม 
-  เปิดรับสมัครอบรมตามหลักสตูรที่ได้จัดแผนไว้ หรือรับ
ความต้องการการอบรมจากลูกค้า 
- จัดเตรียมการอบรม เช่น ประสานวทิยากร ขออนุมัติ
ค่าใช้จ่าย และประสานรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
- จัดอบรมตามหลักสูตรที่ได้จัดเตรียมไว ้
- ประเมินผลและสรปุการอบรม หลังเสร็จสิ้นการอบรม 
- รายงานผลการอบรมให้กับผู้บริหาร และลูกค้าทราบ  

ส่วนที่ 1 
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หลักสูตรและบริการ วิธีการให้บริการ 
2. บริการให้ค าปรึกษา เช่น บ่มเพาะธุรกิจส่งเสริม
ให้เกิดการวิจัยและพัฒนา IP ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  ITAP ที่ปรึกษาไทย 
 

- รับทราบความต้องการและปญัหาเบื้องต้น 
- เขียนใบสมัคร/ใบขอใช้บริการ/ส่งตัวอย่าง 
- พิจารณาความต้องการของลูกค้าและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
- ด าเนินการ/ให้บริการ ประสานผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษา 
- แจ้งผล/สรุปงาน/คิดคา่ใช้จา่ย 
- เบิกเงินสนบัสนนุการวิจัย 

3. การวิเคราะห์ทดสอบ 
 
 

- ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการ และส่งตัวอย่าง  
- ช าระค่าบริการ 
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ 
- ส่งผลการวิเคราะห์ให้ลูกค้า 

4. บริการแหล่งเรียนรู้ 
 
 

- ติดต่อประสานงานขอเข้าเยี่ยมชม 
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่ 
- ให้บริการเยี่ยมชม 
- ช าระค่าบริการ 
- ประเมินผลความพึงพอใจ 
- สรุปผลงานประจ าเดือน 

5. โครงการบริการพิเศษ 
   5.1 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
  5.2 โครงการพันธกิจสัมพันธ์กบัองค์กรชุมชน 
 
 

-  ประชาสัมพนัธ์การรับสมัครคดัเลือกนักเรียน 
- คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ตามจ านวนที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯก าหนด 
- ท าสัญญาการเป็นนักเรียนในโครงการฯ 
- จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
 - จัดสวัสดิการให้นักเรียน 
- วัดผลประเมินผลการเรียน 
- รายงานผลการด าเนนิงานแก่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
- ประชาสัมพนัธ์รูปแบบการสนบัสนนุการท าโครงการ 
- อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร สง่ข้อเสนอโครงการฯ 
- จัดกิจกรรม Workshop 
- ศึกษาดูงานโครงการตน้แบบ 
- พิจารณาข้อเสนอโครงการและให้การสนับสนุน 
- ติดตามผลการด าเนนิงานโครงการฯ 
- จัด KM /จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

6. บริการพื้นที่เช่า เชน่ เช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ /
พื้นที่จัดประชุม – อบรม – สัมมนา 
 

- ประชาสัมพนัธ์การให้บริการเช่าพืน้ที่ 
- หน่วยงานในและภายนอกมหาวิทยาลัย ขอเช่าสถานที่ 
- ให้บริการเช่าสถานที่ จัดสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

7. อ่ืนๆ  เช่น แปลและลา่ม บรกิารจัดท าสื่อ
ประชาสัมพนัธ์  
 

- รับความต้องการจากลูกคา้ 
- เสนอราคา ค่าใช้จา่ยตามเกณฑ์ราคาที่ก าหนดไว้ 
- ยืนยันคา่ใช้จ่าย 
- จัดท าความต้องการ เสนอลูกค้า 
- ช าระค่าบริการ 
- ประเมินผลความพึงพอใจ 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

  วิสัยทัศน์  
  เป็นองค์กรชั้นน าในการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนของประเทศ 

  พันธกิจ : 3 ประการดังนี้  
1. เป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มการผลิตเพ่ือให้มี
ความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส าคัญ
กับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิด แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป 

2. ประสานงานการปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การให้บริการวิชาการ ให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

 ค่านิยม : ยึดหลักการด าเนินงานให้ลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ดังนี้  
   “SMART TECHNOPOLIS” 

 S: simplification ระบบการท างานที่คล่องตัว  
 M: moral  การท างานที่โปร่งใส มคีุณธรรม จริยธรรม 
 A: attitude การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
 R: reliability การท างานทีม่ีความน่าเชื่อถือ 
 T: team work การท างานเป็นทีม 

 สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลัก ความเชื่อมโยงกับพันธกิจ 

1. มี การบริหารจั ดการแบบรวมบริการ
ประสานภารกิจ 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
มีลักษณะส าคัญ  3 ประการ คือ 1. ลดขั้นตอน การท างาน
หรือลดระยะเวลาในการท างาน 2. ความประหยัด  คุ้มค่า 
และ 3. เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เทคโน
ธานีการด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ 

2. ความสามารถในการสร้างพันธมิตรเพ่ือ
ให้บริการอย่างเป็นระบบ 

เทคโนธานี มีระบบและกลไกในการสร้างพันธมิตรและ
เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน 

3. ความสามารถในการบริหารจั ดการ
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

เทคโนธานี มีกระบวนการในการสนับสนุนให้คณาจารย์น า
ผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอด เพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์  
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3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 เทคโนธานี จ าแนกบุคลากรเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้จัดการส านักงาน หัวหน้าโครงการ จ านวน 12 คน และ 2) พนักงานเทคโนธานี 
จ าแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พนักงานประจ าเทคโนธานี จ านวน 53 คน ลูกจ้างชั่วคราวเทคโนธานี จ านวน 68 
คน รวม 121 คน รวมทั้งสิ้น 133 คน ซึ่งคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรเทคโนธานี มีตั้งแต่ระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาเอก รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 : จ านวนบุคลากรเทคโนธานีตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560) 

สถานภาพพนักงาน 
วุฒิการศึกษา 

ต่่ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย       
ผู้บริหาร (ผอ., รอง ผอ.,ผู้จัดการ
ส านักงาน หัวหนา้โครงการฯ) - - - 12 12 

พนักงานเทคโนธานี      
- พนักงานประจ าเทคโนธาน ี 3 41 8 1 53 
- ลูกจ้างชัว่คราวเทคโนธาน ี 7 56 4 1 68 

รวมพนักงานเทคโนธานี 10 97 12 2 121 
รวมทั้งสิ้น 10 97 12 14 133 

องค์ประกอบที่ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพ่ือให้ เทคโนธานี บรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. กลุ่มของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
1. เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนพิเศษ ที่เหมาะสมกับภาระงานและความสามารถของบุคลากร 
2. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ 
3. การให้ความรู้การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกัน
อุบัติเหตุและประกันสุขภาพ 
5. สภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม facility เช่น สถานที่ท างาน สาธารณูปโภค พ้ืนที่ใน
การท ากิจกรรม/รับรองเป็นเป็นหมู่คณะ 

 2. กลุ่มของผู้บริหาร 
1. ค่าตอบแทนพิเศษที่เหมาะสมกับภาระงาน และความสามารถของผู้บริหาร 
2. ภาระงานส าหรับการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
3. ผลก าไรขององค์กร 

 นอกจากนี้ เทคโนธานี ได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่ส านักงานสีเขียว (Green office) โดยมี
กิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วม เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในการด าเนินงานภายในส านักงาน ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในการลดและป้องกันการปล่อยขยะของ
เสียและมลพิษอ่ืนๆ จากกิจกรรมการท างาน รวมถึงการด าเนินงานกิจกรรม 5ส เพื่อช่วยส่งเสริมสุขลักษณะและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในส านักงาน เป็นต้น 
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4. สินทรัพย ์ 
 เทคโนธานี มีสินทรัพย์ประเภทอาคารสถานที่ จ านวน 7 อาคาร แบ่งเป็นอาคารส าหรับสนับสนุน
ภารกิจด้านการให้บริการจัดอบรม/สัมมนา จัดนิทรรศการ งานประชุมต่างๆ จ านวน 2 อาคาร ได้แก่ 
อาคารสุรพัฒน์ 1 และอาคารสุรพัฒน์ 2 และอาคารส าหรับสนับสนุนภารกิจการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 
จ านวน 5 อาคาร ได้แก่ อาคารส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร อาคารเมืองจราจร อาคารสุรพัฒน์ 6 
(อุทยานผีเสื้อ) อาคารกาญจนาภิเษก อาคารสวนพฤกษศาสตร์ 

เทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์ของ
ห้องปฏิบัติการ ที่สนับสนุนบริการการวิเคราะห์ทดสอบด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์คุณภาพน้ า การ
วิเคราะห์ทดสอบอาหารและทดสอบทางจุลชีววิทยา การวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและชีวเคมี การวิเคราะห์
ทดสอบทางกายภาพและกล้องจุลทรรศน์ การวิเคราะห์ทางการเกษตร การทดสอบวัสดุก่อสร้าง การ
ตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 

5. กฎระเบียบข้อบังคับ 
 1. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 3. ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าเทคโนธานี 
 6. ข้อก าหนดระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 

7. ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับหัวหน้างาน และ
ระดับบริหาร กระทรวงแรงงาน 

 8. ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 
 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

1. โครงสร้างองค์กร 
 เทคโนธานี ด าเนินงานภายใต้ก ากับของ “คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี” ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากส านักวิชา และศูนย์ต่างๆ ซึ่ งมีอธิการบดีเป็นประธาน
กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อ านวยการเทคโนธานี
เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อ านวยการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าที่วางแผนและ
ก าหนดนโยบายในภาพรวม ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ก าหนด 

 ภายใต้การบริหารงานโดยผู้อ านวยการเทคโนธานี ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ ผู้จัดการส านักงาน 
หัวหน้างาน/หัวหน้าโครงการ ตามล าดับขั้น แสดงแผนภูมิที่ 1 

 โดยมีการรายงานผลการบริหารงานเทคโนธานี ผ่านที่ประชุมผู้บริหารเทคโนธานีในเวทีต่างๆ ได้แก่ 
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  การประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี  เป็นต้น 
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แผนภูมิที่ 1 :  โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2560 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตารางท่ี 3 : ตารางแสดงประเภทลูกค้า/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ล่าดับ ประเภทของลูกค้า ความต้องการและความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ บริการ 
และการปฏิบัต ิ

1 นักเรียน นักศึกษา - ความรู้ที่ได้รับนอกเหนือจากในห้องเรียน 
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน 
- ใบรับรอง/วุฒิบัตร 

2 เกษตรกร/องค์กรชุมชน - องคค์วามรู้ที่สามารถที่เข้าใจง่ายและน าไปใช้ได้จริง 
- เครือข่ายความร่วมมือ 

3 หน่วยงานองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน - หลักสูตร/ความรู้ที่สามารถตอบ KPI ของหน่วยงาน 
- ที่ปรึกษาที่มีความสามารถในการด าเนินงานฯ 
- เครือข่ายความร่วมมือ 

4 ผู้ประกอบการ/บริษัท/โรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

- ความรู้/การน าไปใช้ประโยชน์/การน าไปต่อยอดธุรกิจ 
- หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ ราคาเหมาะสม  
- งบประมาณสนับสนุน 
- องค์ความรู้/นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
- ตลาด/คู่ค้าทางธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
- ใบรับรอง/วุฒิบัตร 
- เครือข่ายความร่วมมือ 

5 บุคคลทั่วไป - ได้รับความรู้/คุณภาพผลงาน ตรงตามต้องการ 
- การบริการ/ประสานงานที่ดี มีคุณภาพและรวดเร็ว 
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ล่าดับ ประเภทผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ บริการ 
และการปฏิบัต ิ

1 ครู/อาจารย์ ผู้ปกครอง โรงเรียน หลักสูตร/ความรู้ ตรงกับความต้องการ และ
หลากหลาย 

2 สาขาวิชา/ส านักวิชาฯ มหาวิทยาลัย สนับสนุนคณาอาจารย์มีภาระงานบริการวิชาการมาก
ขึ้น 

3 หน่วยฝึกอบรม/ส านักงานบริการ
วิชาการ/อุทยานวิทยาศาสตร์แห่ง
อ่ืน 

การบรรลุความส าเร็จร่วมกัน 
การมีเครือข่ายความร่วมมือ 

3. ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ตารางท่ี 4 : ตารางแสดงประเภทผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

ล่าดับ ผู้ส่งมอบ 
กลไกการ
สื่อสาร 

บทบาท ต่อ ระบบงาน และ การ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

การมีส่วนช่วยให้เกิด
นวัตกรรม 

1 บริษัทเอกชน 
 

อีเมล์/
โทรศัพท์/ 
Social/ web 
site 

 ส่งมอบเครื่องมือที่มีความ
ถูกต้องแม่นย าเพียงพอ 

ท าให้สามารถวิเคราะห์
ทดสอบมีความน่าเชื่อถือ 
มีการกลับมาใช้ซ้ า 

2 ผู้ประกอบการ เช่น 
อาหาร/เครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ ที่พัก ฯลฯ 

อีเมล์/ 
โทรศัพท์ 

ส่งมอบผลติภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน ตามระบบ 
ISO9001:2008  

ให้บริการและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ตรงตามความ
ต้องการ 

3 หนว่ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น ส่วน
อาคารฯ บรรณสารฯ 
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

อีเมล์ / 
Social / 
web site / 
MIS 

ส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ 
ตามภารกิจของหน่วยงานได้
อย่างถูกต้อง และตรงต่อเวลา 

ให้บริการและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ตรงตามความ
ต้องการ 

ล่าดับ คู่ความร่วมมือ กลไกการ
สื่อสาร 

บทบาท ต่อ ระบบงาน และ 
การส่งเสริมขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 

การมีส่วนช่วยให้เกิด
นวัตกรรม 

1 องค์กรภาครัฐ 
กระทรวงต่างๆ เช่น 
กระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ, 
กระทรวงศึกษาธิการ, 
สวทช. ฯลฯ 

อีเมล์ / 
Social / 
web site/
โทรศัพท์ 

เป็นผู้ก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินงาน 
ก่อให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับผู้ให้
งบประมาณ น าปสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

งบประมาณสนับสนุน 
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เทคโนธานี มีข้อก าหนดที่ส าคัญ ในการด าเนินงานร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ส่งมอบ/คู่ความ
ร่วมมือ ได้แก่ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
สุรนารี ว่าด้วย การจัดตั้งเทคโนธานี ข้อก าหนดระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 

 

P2.  สภาวการณ์ขององค์กร  
ก. สภาพด้านการแข่งขัน  

1. ล าดับการแข่งขัน 
ล าดับการแข่งขันของเทคโนธานี เทียบเคียงได้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ของหลาย

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกัน
ของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐบาล อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ส านั ก งาน อุทยานวิท ยาศาสตร์มหาวิท ยาลั ยขอนแก่น  อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทค โน โลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการเปรียบเทียบล าดับในการแข่งขัน เนื่องจากเทคโนธานีมี
ขอบข่ายการด าเนินงานที่นอกเหนือจากการเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ อาทิ โครงการบริการพิเศษต่างๆ ที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเติมโตขององค์กรในด้านรายได้เงินอุดหนุนและ
วิสาหกิจ โดยพิจารณาย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2557 – 2559) เทคโนธานีมีรายรับ (อุดหนุนและ
วิสาหกิจ) เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 32.61 
 2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
  1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล เช่น การจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
  2) การเปลี่ยนแปลงในองค์กรของคู่ความร่วมมือ 
  3) ธุรกิจหรือคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันเพ่ิมมากขึ้น 
  4) การมีเครือข่ายและพันธมิตรที่ดีเป็นโอกาสที่สามารถสร้างนวัตกรรม 
  5) การสื่อสารที่มีความรวดเร็วสูงและครอบคลุม 
  6) กระแสการเปลี่ยนของโลก (Trends) ค่านิยม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
  7) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

8) การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น บุคลากร สถานที่
ให้บริการ และระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ตารางท่ี 5 : ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

ล่าดับ รายละเอียด ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

1 ด้านหลักสูตรและ
บริการ 

- จัดท าหลักสูตรและบริการที่ตอบสนองและ
ตามความต้องการลูกค้า 
- การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ที่แข่งขันและสามารถน าไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

- มีแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้
เฉพาะที่หลากหลาย 
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ล่าดับ รายละเอียด ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

2 ด้านการปฏิบัติการ - การสร้างระบบแรงจูงใจเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ
หรือพันธมิตรมาร่วมด าเนินการพันธกิจ 
- การพัฒนาระบบก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจ 
- การบริหารจัดการทรัพย์สินและแหล่ง
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล 

- มีการด าเนินการในรูปแบบรวม
บริการประสานภารกิจ 
- มีการท างานอย่างเป็นระบบ
ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008 
และมีการขึ้นทะเบียนเป็นที่
ปรึกษาไทยกระทรวงการคลัง 
และองค์กรวิชาชีพต่างๆ 

3 ด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

- การพัฒนาองค์กรชุมชนให้มีการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม 
 

- ความสามารถในการสร้าง
พันธมิตรในการพัฒนาองค์กร
ชุมชน 
- มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
องค์กรชุมชนที่หลากหลาย 

4 ด้านบุคคล - การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้
สามารถตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบาย 

- มีบุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่พร้อม
รองรับการท างานที่ทา้ทาย 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด่าเนินการ 

1. การปรับปรุงผลการด าเนินงาน  
ปัจจุบัน เทคโนธานี ได้ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (2015) มาช่วยติดตามและ

พัฒนาการท างานอย่างเป็นมาตรฐาน รวมถึงการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาช่วยปรับปรุงการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินงาน ได้แก่ กิจกรรม 5ส 
การจดัการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management: KM) เป็นต้น 

2. การประเมินผลงาน  
เทคโนธานี มีการประเมินผลงานภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) การประกันคุณภาพที่

มหาวิทยาลัยก าหนด รวมถึงระบบการบริการจัดการความเสี่ยง (Risk Management: RM) นอกจากนี้ มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานจากการรายงาน KPI ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในทุกไตรมาส มีการติดตามผล
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ปีละ 2 ครั้ง ตามวาระการ
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review)  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน  

ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
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ผลการด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
 

เป้าหมายของการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  คือเพ่ือการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
องค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ TQA ช่วยเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถ
วางกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อก าหนดต่างๆ ของ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) แบ่งเป็น 6 หมวดด าเนินการ และ 1 หมวดผลลัพธ์ รวมเป็น 7 หมวด
ด้วยกัน ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การน าองค์กร  
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า  
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ และ  
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์  

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร และการก ากับดูแลองค์กร  
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของเทคโนธานี ปีการศึกษา 
2559 สามารถแยกเป็นหมวดๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
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หมวดที่ 1 การน าองค์กร 
 

หลักใหญ่เกณฑ์ TQA : การปฏิบัติตนของผู้น าระดับสูง ชี้น า และท าให้องค์กรมีความยั่งยืนอย่างไร รวมถึง
ระบบการก ากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE System) ทั้งวิธีการที่องค์กรใช้เพ่ือบรรลุผลความรับผิดชอบ
ด้านกฎหมาย จริยธรรม และต่อสังคม 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. การน าองค์กรของผู้บริหารระดับสูง 

 ผู้บริหารระดับสูง มีความมุ่งมั่นในการน าองค์กรให้ประสบความส าเร็จและมีผลการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ เพ่ือให้องค์กรมีความยั่งยืน โดยการปรับปรุงระบบคุณภาพของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
ระบบประกันคุณภาพ IQA ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ระบบบริหารความเสี่ยง RM ระบบการจัดการ
ความรู้ KM รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนให้การท างานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น กิจกรรม 5
ส กิจกรรมส านักงานสีเขียว Green Office เป็นต้น ล าดับการปรับปรุงระบบคุณภาพแสดงดังตารางที่ 6 

ในปีงบประมาณ 2559 ผู้บริหารระดับสูง ได้มีนโนบายให้น าเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  
มาปรับใช้ในงานประกันคุณภาพของหน่วยงานเทคโนธานี ควบคู่ไปกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(CUPT QA) และมอบหมายให้หน่วยบริหารระบบคุณภาพฯ ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี เป็นหน่วยงาน
รับสนองนโยบาย โดยการด าเนินงานจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับเกณฑ์ TQA การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรม TQA การสร้างบรรยากาศให้คนในองค์กรทราบถึงการจะมุ่งสู่ TQA ในอนาคต 
ผ่านช่องประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางที่มีอยู่ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้ต่างๆ เพ่ือให้น าความรู้มาพัฒนาหน่วยงานได้ 

และในปีงบประมาณปัจจุบัน 2560 ผู้บริหารระดับสูง ได้พิจารณาขอน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการน าเกณฑ์ (TQA) 
มาเป็นแนวทางในการประเมินตนเองของเทคโนธานี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศและ
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร และได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว 
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ตารางท่ี 6 ล าดับการปรับปรุงด้านคุณภาพองค์กรของเทคโนธานี 
ปี พ.ศ. ระบบด้านคุณภาพ กิจกรรมด้านคุณภาพ 
2543 ISO 9002 : 1994 5ส 
2547 ISO 9001 : 2000 5ส 
2550 ISO 9001 : 2000, IQA (สกอ.) 5ส 
2552 ISO 9001 : 2000, IQA (สกอ.), RM, KM 5ส 
2553 ISO 9001 : 2008, IQA (สกอ.), RM, KM 5ส 
2558 ISO 9001 : 2008, IQA (ทปอ.), RM, KM 5ส 
2559 ISO 9001 : 2008, IQA (ทปอ.+ TQA), RM, KM 5ส, Green Office 
2560 ISO 9001 : 2008, IQA (TQA), Risks & Opportunity , KM 5ส, Green Office, Lean Project 

10/2560  ISO 9001 : 2015, IQA (TQA), Risks & Opportunity, KM 5ส, Green Office, Lean Project 

 
2. การก าหนดทิศทางขององค์กร 
 ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้ก าหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม ขององค์กร โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับรอง 
(รองผู้อ านวยการ ผู้จัดการส านักงาน หัวหน้างาน หัวหน้าโครงการฯ) และบุคลากรระดับปฏิบัติการ มีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ผ่านการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” (14 – 15 พฤษภาคม 2559) 
 วิสัยทัศน์ เทคโนธานี “เป็นองค์กรชั้นน าในการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ” 

 ผู้น าระดับสูง มุ่งมั่นให้บุคลากรยึดหลัก “ค่านิยม” เป็นหลักการในการด าเนินงานทั่วทั้งองค์กร 
เพ่ือให้ลุล่วงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ได้แก่  “SMART TECHNOPOLIS” 

  S: simplification ระบบการท างานที่คล่องตัว  
  M: moral  การท างานที่โปร่งใส มคีุณธรรม จริยธรรม 
  A: attitude การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
  R: reliability การท างานทีม่ีความน่าเชื่อถือ 
  T: team work การท างานเป็นทีม 

ทั้งนี้ในส่วนของพันธกิจ เทคโนธานี มีพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่การก่อตั้งเทคโนธานี 
  พันธกิจ เทคโนธานี  มี 3 ประการดังนี้  

1. เป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มการผลิต
เพ่ือให้มีความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้
ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิด แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป 

2. ประสานงานการปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 
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3. การให้บริการวิชาการ ให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตและยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

 
3. การสื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

การสื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม มีการถ่ายทอดสู่บุคลากรผ่านการประชุม/สัมมนาในโอกาส
ต่างๆ อาทิ  การประชุมประจ าปีพนักงานเทคโนธานี การประชุมประจ าเดือนหัวหน้างาน การสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรเทคโนธานี เช่น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ” (วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2559) ซึ่งผู้บริหารระดับสูง ได้มีการสื่อสารนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานขององค์กรในการประชุมสัมมนาระดับองค์กรดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” 
 
นอกจากนี้ หน่วยบริหารระบบคุณภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง ในการถ่ายทอดนโยบาย

ต่างๆ ด้านคุณภาพสู่บุคลากรทุกระดับ ยังได้ท าการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานระบบคุณภาพ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธ
กิจ ของเทคโนธานี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ต่างๆ ภายในเทคโนธานี ซึ่งใน
ขณะเดียวกันลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ก็สามารถทราบถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของเทคโนธานี 
ผ่ าน เว็ บ ไซต์ เท ค โน ธานี  (http://technopolis.sut.ac.th/) แ ล ะสื่ อ ออน ไลน์  Face Book เท ค โน ธานี 
(https://www.facebook.com/TNSUT/)  
 
4. การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  

 ผู้บริหารระดับสูง ได้ให้ความส าคัญอย่างมาก ในค่านิยมด้าน M: moral การท างานที่โปร่งใส มี
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกๆ ด้าน ดังนั้น ในการด าเนินงานของเทคโนธานีส่วนใหญ่ จึงเป็นการ
ท างานที่ผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะท างานในชุดต่างๆ โดยการแต่งตั้งของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้เกิด
การโปร่งใสในการท างาน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร ของบุคลากรแต่ละ
ระดับ เป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการคิดริเริ่ม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความก้าวหน้าและการ
พัฒนาหน่วยงาน มีการติดตามผล การด าเนินงานตามภารกิจ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การน านโยบาย 
ระเบียบของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้บริหารงานอย่างเหมาะสม อาทิเช่น คณะกรรมการ

http://technopolis.sut.ac.th/
https://www.facebook.com/TNSUT/
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ประกันคุณภาพการศึกษา คณะท างานการบริหารความเสี่ยง คณะท างานการจัดการความรู้ คณะท างาน
ระบบมาตรฐาน ISO คณะท างานด าเนินกิจกรรม 5ส คณะท างานโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) 
เป็นต้น (เอกสารประกอบที่ 1.1 : ระเบียบมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, เอกสารประกอบที่ 1.2 : 
ค าสั่ง/ประกาศต่างๆที่เก่ียวข้อง) 
 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการแต่งตั้งต าแหน่ง “ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย” เพ่ิมเติมใน
โครงสร้างการบริหาร ในสังกัดส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ
และช่วยกลั่นกรอง กฏระเบียบต่างๆ รวมถึงข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของเทคโนธานี เพ่ือให้
การด าเนินงานของ เทคโนธานี ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย แสดงดังภาพโครงสร้างการบริหารงานเทคโน
ธานี 
 
5. ระบบก ากับดูแลองค์กร 

 เทคโนธานี ด าเนินงานภายใต้ก ากับของ “คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี” ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้แทนจากส านักวิชา และศูนย์ต่างๆ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน
กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อ านวยการเทคโนธานี
เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อ านวยการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าที่วางแผนและ
ก าหนดนโยบายในภาพรวม ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ก าหนด (เอกสารประกอบที ่1.2 
: ค าสั่ง/ประกาศต่างๆที่เก่ียวข้อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างการบริหารงานเทคโนธาน ี
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6. การประเมินผู้น า เพื่อการปรับปรุงประสิทธิผลของผู้น าและระบบการน าองค์กร 
การประเมินผลผู้น าหรือผู้บริหารเทคโนธานี เป็นการรับฟังความคิดเห็นแบบสองทิศทาง  คือ จาก

ระดับ “ล่างขึ้นบน” ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ประเมินผลการบริหารงานของทีมผู้บริหาร ในระบบ
ออน ไลน์  ซึ่ ง ไม่ ส าม ารถระบุ ตั ว ตนของผู้ ป ระ เมิ น ได้  ผ่ าน การ  login เข้ า เว็บ ไซต์ เท ค โน ธานี 
(http://technopolis.sut.ac.th) โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับไปร่วมประเมิน ทาง e-mail 
และ กลุ่ม line หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
ให้พนักงานร่วมประเมินและเสนอข้อคิดเห็น 

เกี่ยวกับการบริหารองค์กรของทีมผู้บริหารเทคโนธานี 

และจาก “บนลงล่าง” คือ ได้มีการส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ได้ร่วม
ประเมิน ทีมบริหารในฐานะเป็นผู้ก ากับดูแลองค์กร โดยใช้กลไกงานบริหารระบบคุณภาพ เทคโนธานี เป็น
หน่วยงานที่รับด าเนินการและสรุปผลการประเมินเสนอทีมผู้บริหารในช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานในการบริหารงาน ซึ่งรายละเอียดแบบประเมิน 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนที่ 2 การปะเมินภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร ส่วนที่ 3 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (เอกสารประกอบที ่1.3 : แบบฟอร์มประมินผู้บริหาร) 
 
7. การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหารระดับสูง ได้มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ    
เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2560 ใน 2 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1) งานบริการวิชาการ และ 2) งานปรับ
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึง 6 โครงการ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยมีการก ากับ
และติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายเดือนผ่านการประชุมประจ าเดือน ระดับผู้จัดการส านักงาน/หัวหน้างาน 
และรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมเวทีต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภา
มหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทั้งได้ติดตามการด าเนินงาน

http://technopolis.sut.ac.th/
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ตามมติ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกไตรมาส และมี
การประเมินผลงานโดยรวมเป็นประจ าทุก 6 เดือน  (เอกสารประกอบที่  1.4 : รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่  3/2559, 4/2559, 1/2560 และ 2/2560) 

 

8. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 ผู้บริหารระดับสูง มีความมุ่งมั่นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงได้ให้
การสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนรอบข้างตลอดมา อาทิ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ได้มีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลต าบลสุรนารี โดย มทส. จะช่วยรับด าเนินการจัดการขยะที่เกิดขึ้นบริเวณที่
มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพักอาศัยอยู่หนาแน่น เนื่องจากปัจจุบันบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลนคร
นครราชสีมามีข้อจ ากัดในการรองรับขยะ จึงได้มีบันทึกข้อตกลงการรับก าจัดขยะจากเทศบาลต าบลสุรนารีขึ้น 
โดยใช้เทคโนโลยีเชิงกล - ชีวภาพ (MBT) หรือ เทคโนโลยีการหมัก (Composting) เพ่ือยุบกองและลดกลิ่น 
ซ่ึงเป็นผลงาน วิจัยของ      ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ (ผู้อ านวยการเทคโนธานี) และทีมนักวิจัย เพ่ือช่วยลด
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างบริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และช่วยสร้างความผาสุกแก่ชุมชน 

นอกจากนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาได้มีการท าบันทึกความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง (คือ เทศบาลเมือง ปักธงชัย อ.ปักธงชัย เทศบาล
ต าบล ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด และเทศบาลต าบลแชะ อ.ครบุรี) ที่จะน านวัตกรรม ระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT-MBT) มาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ทิ้งขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เหลือไปก าจัดที่ปลายทางน้อยที่สุดอันเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการขยะที่ยั่งยืน รวมถึงร่วมมือผลักดันให้เกิดระบบการก าจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วม
ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและพัฒนาเป็นต้นแบบโคราช
เมืองสะอาด เป็นล าดับต่อไป 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หมวดที่ 2 กลยุทธ ์
 
 

หลักใหญ่เกณฑ์ TQA : องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ
องค์กร การน าไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. การจัดท าแผนการด าเนินงานของเทคโนธานี 
 แผนการด าเนินงานเทคโนธานี จัดท าขึ้นเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ โดยการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของเทคโนธานี ถูกจัดท าให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยา
เทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย 
 1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการเพ่ือ
เป็นที่พ่ึงของสังคม เป้าประสงค์หลัก คือ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่ง
ให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี แบะการบริการวิชาการ โดยมีตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ 
1) จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่น าไปให้บริการเชิงพาณิชย์ 2) จ านวนโครงการด้านพันธกิจสัมพันธ์กับ
มหาวิทยาลัยกับองค์กรชุมชน 3) ร้อยละของเครือข่ายที่มีการด าเนินกิจกรรมให้เห็นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง 4) 
รายได้ที่เกิดจากการน างานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม  
 2. งานประจ าตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 2 งานหลัก ได้แก่ 
งานบริการวิชาการ และ งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
 3. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 6 โครงการ ได้แก่ 1) 
โครงการสืบสานคุณค่าศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) โครงการเสริมสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับ
องค์กรชุมชน 3) โครงการบริการวิชาการเชิงรุก 4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 5) 
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่ยุดเศรษฐกิจดิจิทัล 6) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
การค้าของจังหวัดนครราชสีมา 
(เอกสารอ้างอิง : แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) งานประจ าตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 งบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบัติการ เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
 ในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จะมีทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมระดมสมอง ซึ่งใน
ส่วนของเทคโนธานี ได้มีการระดมสมองภายในหน่วยงานก่อนที่จะส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยรวบรวม 
กิจกรรมการระดมสมองดังกล่าวเกิดขึ้น ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 5 เทคโนธานี  
(ปีงบประมาณ 2560 - 2564) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยมีรองอธิการบดีผ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กร
ชุมชน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และผู้อ านวยการเทคโนธานีกล่าวมอบแนวนโยบาย บรรยาย
ถ่ายทอดความรู้ และ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนกลยุทธ์เทคโนธานี 4.0 (Technopolis 
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4.0)” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยผู้อ านวยการเทคโนธานี ได้ให้แนวนโยบายการด าเนินงานของเทคโน
ธานี ในยุค Thailand 4.0 เพ่ือให้บุคลากรน าไปจัดท าเป็นกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนกลยุทธ์เทคโนธานี 4.0 (Technopolis 4.0)” 
 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการ การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติการและการติดตามผลการปฏิบัติการ 

 หน่วยการคลังและงบประมาณ เทคโนธานี ได้จัดท าแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ให้สอดคล้องกับลักษณะงานตามภารกิจ และจัดสรรงบประมาณในแต่ละส านักงาน และ
หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามโครงสร้างบริหารงาน เทคโนธานี โดยมีการประชุมหารือเพ่ือท าความเข้าใจกับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท างบประมาณอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
งบประมาณรายจ่ายโครงการบริการวิชาการเชิงรุก (เอกสารประกอบที่ 1.2 : ค าสั่ง/ประกาศต่างๆที่
เกี่ยวข้อง) เป็นต้น ทั้งนี้ เล่มแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมบริหารเทคโนธานี และผู้บริหารระดับสูง จะถูกแจกจ่ายให้แต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ยึดถือ
เป็นแผนปฏิบัติการ และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณทุก 6 เดือน 
 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ จะเป็นการประชุมชี้แจงงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ภารกิจของแต่ละส านักงาน โดยแต่ละส านักงานจะแจกจ่ายงานตามส่วนงานย่อยและก าหนดให้มีผู้รับชอบ
รายบุคคล เพ่ือให้ทราบถึงแผนที่ต้องปฏิบัติ จ านวนตัวชี้วัด จ านวนงบประมาณ รวมถึงการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบ 
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ภาพการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมประจ าเดือน 
 

3. การประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 เทคโนธานี ได้เสนอผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีได้รับทราบ โดยผ่านกระบวนการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ใน
ทุกไตรมาส โดยในปีการศึกษา 2559 ได้มีการจัดประชุมมาแล้ว 4 ครั้ง ได้แก่ 1) การประชุมคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี ครั้งที่  3/2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 2) การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโน
ธานี ครั้งที่  4/2559 ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559  3) การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้ง
ที่  1/2560 ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และ 4) การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่  
2/2560 ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 
 และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ผลเพ่ือหาสาเหตุ 
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบท าให้ผลด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
พิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส (เอกสารประกอบที่ 1.4 : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโน
ธานี ครั้งที่  3/2559, 4/2559, 1/2560 และ 2/2560) 
4. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้า 
 นอกเหนือจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามภาระกิจและโครงการที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยแล้วนั้น เทคโนธานี ยังมีกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ “การมุ่งเน้นลูกค้า” ตามข้อก าหนดของ
ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ การก าหนดนโยบายคุณภาพให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ตามด้วยวัตถุประสงค์คุณภาพ ซึ่งเป็นการก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้นโยบาย
คุณภาพนั้นเป็นไปได้ จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์บริบทองค์กร (Context) ความสามารถและสมรรถนะหลัก
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ขององค์กร จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือก าหนกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้บรรลุนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ 
ซ่ึงจัดท าโดยคณะกรรมการและคณะท างานบริหารความเสี่ยงและโอกาส เทคโนธานี และมีทบทวนปรับปรุง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อองค์กรขึ้นอยู่กับความเหมาะสม (เอกสารอ้างอิง :เอกสารระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO (Document center)) 

 และในปีงบประมาณ 2560 นี้ ได้มีการทบทวนบริบทองค์กร การค้นหาความเสี่ยงและโอกาส ที่
ส่งผลต่อนโยบายและเป้าหมายคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียขององค์กรเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือรองรับความเสี่ยงและโอกาสดังกล่าว น าโดยทีม
ผู้บริหาร และคณะท างานบริหารความเสี่ยงและโอกาส เทคโนธานี ซึ่งไดผู้้เชี่ยวชาญจากบริษัท SGS (ประเทศ
ไทย) จ ากัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้ข้อก าหนดระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 
9001 เวอร์ชั่น 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความเสี่ยง และโอกาสขององค์กร เพ่ือการแข่งขันใน
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล” ในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที่ 3 ลูกค้า 
 

หลักใหญ่เกณฑ์ TQA : องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า เพ่ือความส าเร็จด้านตลาด
ในระยะยาวครอบคลุมถึงวิธีการที่องค์กรรับฟังเสียงของลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และใช้
สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้า เพ่ือปรับปรุงและหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. การรับฟังของลูกค้า 
 เทคโนธานี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ “การมุ่งเน้นลูกค้า” ขึ้น ดังนี้ 
 เมื่อวันที่ 12 -13 พฤศจิกายน 2559 เทคโนธานี ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” โดยให้มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการลูกค้า วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ในเรื่องการรับฟังเสียงของลูกค้านับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการอยู่
รอดขององค์กร ทั้งนี้ ได้วิทยากรภายนอก รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้ใน
กิจกรรมครั้งนี ้โดยภายในการสัมมนา ได้ให้บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับลูกค้า อาทิ 

a. กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ และความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่ม (ตารางที่ 
7) 

b. วิธีการสื่อสารช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า การรับข้อร้องเรียนต่างๆ (ตารางที่ 8) 
c. การจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของลูกค้า 
d. วิธีการสร้างความผูกพันกับลูกค้า เป็นต้น 

ตารางที ่7 ลูกค้าที่ส าคัญ และความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า 

ล าดับ ประเภทของลูกค้า ความต้องการและความคาดหวังในหลักสูตร/บริการและการปฏิบติั 

1 นักเรียน นักศึกษา - ความรู้ที่ได้รับนอกเหนือจากในห้องเรียน 
- การแลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหว่างผู้เรียน 
- ใบรับรอง/วุฒิบตัร 

2 เกษตรกร/องค์กรชุมชน - องค์ความรู้ที่สามารถที่เข้าใจง่ายและน าไปใชไ้ด้จริง 
- เครือข่ายความร่วมมือ 

3 หน่วยงานองค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน 

- หลักสูตร/ความรู้ที่สามารถตอบ KPI ของหน่วยงาน 
- ที่ปรึกษาที่มีความสามารถในการด าเนินงานฯ 
- เครือข่ายความร่วมมือ 
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ล าดับ ประเภทของลูกค้า ความต้องการและความคาดหวังในหลักสูตร/บริการและการปฏิบติั 

4 ผู้ประกอบการ/บริษัท/
โรงงานภาคอุตสาหกรรม 

- ความรู้/การน าไปใช้ประโยชน/์การน าไปต่อยอดธุรกิจ 
- หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ ราคาเหมาะสม  
- งบประมาณสนับสนนุ 
- องค์ความรู/้นวัตกรรมและทรพัย์สินทางปัญญา 
- ตลาด/คู่คา้ทางธุรกิจ การจับคูธุ่รกิจเพื่อเพิ่มรายได้ 
- ใบรับรอง/วุฒิบตัร 
- เครือข่ายความร่วมมือ 

5 บุคคลทั่วไป - ได้รับความรู้/คุณภาพผลงาน ตรงตามต้องการ 
- การบริการ/ประสานงานที่ดี มีคุณภาพและรวดเร็ว 

 ซึ่งในการรับฟังเสียงของลูกค้า มีช่องทางที่หลากหลายขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าของแต่ละส่วนงาน 
นอกจากนี้ ยังได้มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นของลูกค้า เช่น Line Facebook Website 
สามารถจ าแนกช่องทางการสื่อสารตามกลุ่มลูกค้า ไดดั้งตารางที่ 8 

ตารางที ่8 ช่องทางการสื่อสารแยกตามกลุ่มลูกค้า   

วิธีรับฟังเสียงลูกค้า 
กลุ่มลูกค้า 

นักเรียน/
นักศึกษา 

เกษตรกร/
องค์กรชุมชน 

ภาครัฐ/
ภาคเอกชน 

ผู้ประกอบการ/บริษัท/
โรงงานภาคอุตสาหกรรม 

บุคคลทั่วไป 

1. แบบประเมิน (ตามระบบ ISO) / / / / / 
2. แบบสอบถามความต้องการ / / / / / 
3. เข้าพบลูกค้า  / / / / 

 
4. โทรศัพท์/โทรสาร 

 
/ / / / 

5. e-mail 
  

/ / / 
6. ประชุม 

 
/ / / / 

7. Line (ใหม่) / / / / / 
8. Facebook (ใหม่) / / / / / 
9. Website (ใหม่) / 

 
/ / / 

 

 ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ด าเนินงานในการรับฟังเสียงของลูกค้านั้น เป็นหน้าที่ของทุกส านักงาน/
หน่วยงาน/โครงการ ซึ่งมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลอ้างอิงกับ
ความต้องการ/ความคาดหวังในหลักสูตร/บริการและการปฏิบัติ เช่น การรับฟังเสียงของลูกค้า วิธี “การเข้า
พบลูกค้า” กรณี 2 ส่วนงาน ยกตัวอย่างเช่น 

- ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม กลุ่มลูกค้า คือ ผู้ประกอบการ/บริษัท/โรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ของการเข้าพบ คือ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการ
งานวิจัยที่ตรงกับโจทย์ปัญหาที่ได้รับ เป็นต้น 

- ส านักงานบริการวิชาการฯ หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน กลุ่มลูกค้า คือ เกษตรกร/องค์กรชุมชน 
วัตถุประสงค์ของการเข้าพบ คือ เพ่ือรับทราบความต้องการองค์ความรู้ ที่จะน ามาพัฒนาชุมชน 
หรือสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร เป็นต้น  
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  ทั้งนี้ ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมการสัมมนาฯ ผู้บริหาร ได้ให้แต่ละหน่วยงานน าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ไปด าเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และให้มาน าเสนอผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดี (Best Practice) ให้กับผู้บริหารและกรรมการภายนอกพิจารณา และมีรางวัลตอบแทนแก่หน่วยงานที่มีการ
บริหารจัดการลูกค้าที่ดีที่สุด และเพ่ือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการท างานให้กับพนักงาน 
โดยให้ระยะเวลาในการด าเนินงาน 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การมุ่งเน้นลูกค้า” ณ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

2. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
 ปัจจุบันการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ใช้เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาบริการของเทคโน
ธานี ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ทั้งที่เป็นมีรูปแบบที่เป็นทางการ 
(แบบฟอร์มเอกสารขึ้นทะเบียน) แบบประเมินออนไลน์หรือการสแกนบาร์โค้ด ขึ้นอยู่กับแต่ละลักษณะงาน 
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โดยเป็นการเก็บข้อมูลผลการจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเนื้อหา/หลักสูตร ด้านการด าเนินงาน เช่น 
ความพร้อมของสถานที่ การอ านวยความสะดวก รูปแบบกิจกรรม ความพึงพอใจวิทยากร/ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
ความพึงพอใจโดยภาพรวม รวมไปถึงการเก็บข้อมูลเชิงบรรยายเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ความสนใจหรือความ
ต้องการหลักสูตรหรือบริการเพ่ิมเติมในอนาคต และน าผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ของการบริการ/คุณภาพสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ พร้อมทั้งท ารายงานเสนอผู้บริหารให้รับทราบ 

ทั้งนี้ ในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO  ได้ก าหนดระดับความพึงพอให้เป็นหนึ่งใน วัตถุประสงค์
คุณภาพ คือ ผลคะแนนความพึงพอใจภาพรวมของกลุ่มผู้รับบริการวิชาการและปรับแปลงถ่ายทอด
เทคโนโลยีเท่ากับหรือมากกว่า ระดับ 4.00 แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับระดับคะแนน เพ่ือให้เกิดความท้า
ทายในการท างาน อยู่ที่ ระดับ 4.25 ในส่วนงานบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ส านักงานบริการ
วิชาการและโครงการพิเศษ  

นอกจากนี้ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ได้มีการเก็บข้อมูลสถิติระดับความพึงพอใจย้อนหลัง
แยกเป็นด้านๆ เช่น ด้านการให้ความรู้ ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร ด้านการตกแต่งจัดนิทรรศการ/สถานที่ ด้าน
ระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญประเด็นที่ควรน าไปปรับปรุงก่อนหลังต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานการประเมินความพึงพอใจในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
 

 

3. การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 
 ภายหลังการจัดกิจกรรม/โครงการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะท าหนังสือขอบคุณหน่วยงานที่มาใช้
บริการ และมีการส่ง สคส. หรือของที่ระลึกให้ลูกค้าในช่วงเทศกาลต่าง รวมถึงการติดต่อประสานงานอย่าง
ต่อเนื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น ก าหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ กิจกรรมพิเศษ 
เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันรวมถึงให้กลับมาใช้บริการซ้ า หรือแนะน าบอกต่อให้กับลูกค้าในอนาคต
ได้อีกทางหนึ่ง  
 นอกจากนี้ ในส่วนงานที่มีบริการหรือหลักสูตรประจ า อาทิ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ได้มี
การเก็บข้อมูลการมาใช้บริการซ้ าของลูกค้าจากโรงเรียนอ าเภอต่างๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ถึงปัจจัยความผูกพันของลูกค้า เหตุผลของการกลับมาใช้ซ้ า เช่น เนื่องจากมีการให้บริการที่ดีเหนือ

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม สรปุผลการจัดกิจกรรม รายงานปัญหาอุปสรรคแนวทางวิธีแก้ไข 
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ความคาดหมาย หรือด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม หรือด้านภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น เพ่ือจะได้ทราบถึง
กลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยมาใช้บริการ ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ให้มาเป็นลูกค้าใหม่ได้  
 รวมไปถึงการที่แต่ละส านักงาน ได้มีความพยายามในการปรับปรุงหลักสูตรและบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความผูกพันกับลูกค้า เช่น ได้มีการปรับกิจกรรม/โครงการส าหรับ
ให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงเรียนเลือกใช้บริการ โดยมีการน ารายวิชาต่างๆ ของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมา
เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างกิจกรรมใหม่ที่สอดคล้องการเรียนการสอนของลูกค้า ซึ่งสร้างความน่าสนใจและ
เหนือความคาดหวังให้กับลูกค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการมอบของที่ระลึกให้ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ 
 
4. การจัดการข้อร้องเรียน 

การจัดการข้อร้องเรียนของเทคโนธานีส่วนใหญ่เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากการร้องเรียน
ในขณะรับบริการ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นการให้บริการ ซึ่งจากข้อร้องเรียนที่เกิดจากความไม่พึงพอใจของ
ลูกค้า ท าให้ เริ่มมีการจัดท าแบบประเมินวัดผลความไม่พึงพอใจควบคู่ไปกับแบบประเมินความพึงพอใจ
ทั่วไป บรรจุลงในขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ ISO ของแต่ละส่วนงาน ซึ่งมีทั้งเป็นเอกสารและในระบบ
ออนไลน์ อาทิ แบบประเมินงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ เทคโนธานี ได้จัดกิจกรรมการน าเสนอผลงาน “การบริหารจัดการลูกค้า” ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีของแต่ละส านักงานฯ ทั้ง 5 ส านักงานภายในเทคโนธานี ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ เทคโนธานี 
โดยให้พนักงานทุกคนเข้าร่วม ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นกรรมการ
ตัดสิน ได้แก่ รศ.ดร. พรศิริ จงกล รองคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มทส. ผศ.ดร. นิธินาถ 
ศุภกาญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทส.คุณณิชชาภัทร สิทธิคุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
สถานวิจัยส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยเกณฑ์การให้คะแนน ประยุกต์มาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
TQA ในหมวดที่ 3 จ านวนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้  
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ภาพเอกสารเกณฑ์การให้คะแนนการน าเสนอผลงาน “การบริหารจัดการลูกค้า” 
 

ซึ่งผลการตัดสินแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ที่มีกระบวนการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลูกค้า  มีกระบวนการ“จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า” ที่เห็นผลลัพธ์
ชัดเจน มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยให้การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก จากงานบริการ
ค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบก่อนว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวว่าเป็นความ
จริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงก็ท าการพิจารณาหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะเฉพาะหน้าไปก่อน หากท า
ได้ในขณะนั้น เพ่ือลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของ
ตนเองด้วย แต่หากอยู่นอกเหนือการตัดสินใจก็จะเสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นพิจารณาด าเนินการต่อไป ซึ่ง
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะท าสรุปรายงานปัญหาอุปสรรค พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหา 
เสนอผู้บริหารรับทราบ และให้ถือเป็นข้อระวังในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนเรื่องเดิม
ซ้ าๆ ขึ้น ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาในลักษณะการป้องกัน ท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเกิดความผูกพัน 
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และกลับมาใช้บริการอีก ทั้งนี้ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ได้จัดไปแล้ว จ านวน 3 ครั้ง พบว่าการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่ได้ด าเนินการมา ไม่เกิดข้อร้องเรื่องเดิมซ้ าในรุ่นต่อมา 

อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จากข้อเสนอแนะของกรรมการภายนอก รวมถึงนโยบายการ
มุ่งเน้นลูกค้าของผู้บริหาร ส่งผลให้แต่ละส านักงาน มีการตระหนักถึงความส าคัญและการสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้ามากขึ้น และได้มีปรับขั้นตอนการท างาน โดยเพ่ิมเติมการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ามากขึ้น 
(เอกสารอ้างอิง :เอกสารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO (Document center)) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการน าเสนอ “การบริหารจัดการลูกค้า” ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละส านักงานฯ 
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ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างกิจกรรมการสัมมนาประจ าปี เทคโนธานี เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และสร้างแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพครั้งต่อๆ ไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมการมอบรางวัลแก่ทีมที่มีแนวปฏบัติที่ดีในกิจกรรมการสัมมนาประจ าปี 
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หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

หลักใหญ่เกณฑ์ TQA : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล 
สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ องค์กรมีการเรียนรู้อย่างไร และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไร นอกจากนี้ องค์กรใช้ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างไร 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. การวัดผลการด าเนินงาน 
 เทคโนธานี ด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (ระยะที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564) เป็นแผน
ระยะยาว ซึ่งถูกถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระยะสั้น ระดับหน่วยงาน คือ แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ โดยในแผนฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงาน และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
หรือตัวชี้วัดผลงานทั้ง 2 แผนงานหลัก 1) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 2) แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี  และงานโครงการ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) งานประจ าตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณรายจ่าย และ
แผนปฏิบัติการ เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
 ทั้งนี้  เป้าหมายและตัวชี้วัดจะถูกบรรจุลงไว้ในเล่มแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ซึ่งจะถูกแจกจ่ายให้กับส่วนงานที่รับผิดชอบในช่วงต้นปีงบประมาณ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องของ
แต่ละส านักงาน 

ในทุกไตรมาส หน่วยการคลังและงบประมาณ เทคโนธานี จะรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานและ
บันทึกข้อมูลลงในระบบรายงานผลการด าเนินของส่วนแผนงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (KPI) ระดับหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 
2. การจัดการข้อมูลผลการด าเนินงาน (KPI) 
 การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน มีการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
เรียกว่า ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยส่วนงาน MIS ของมหาวิทยาลัยร่วมกับงาน
สารสนเทศ เทคโนธานี เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นการแสดงสถานการณ์
ด าเนินงานของแต่ละโครงการ อาทิ การใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด KPI เทียบกับ
เป้าหมาย เป็นต้น โดยผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ จะท าการจองงบประมาณ ผ่านการ login เข้าระบบ 
เพ่ือระบุตัวตนพนักงานที่รับผิดชอบโครงการ ในการเริ่มต้นด าเนินกิจกรรม/โครงการ และเมื่อด าเนินการจอง
งบประมาณ สรุปค่าใช้จ่าย จะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานบันทึก KPI ต่างๆ พร้อมแนบภาพกิจกรรม
ในระบบภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกสรุปเป็นรายไตรมาส ส่งไปยังผู้บริหาร 
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(แสดงดังภาพแผนภูมิวงกลม) ซึ่งปัจจุบันระบบดังกล่าวได้ทดลองใช้ควบคู่กับการเก็บข้อมูลแบบเดิม ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 และยังคงมีการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับการท างานให้มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพหน้าจอระบบการรายงานสถานะการจัดกิจกรรม/โครงการ จากระบบบริการจัดการงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพการน าข้อมูลรายงาน KPI ออกมาในรูปแบบ excel file 
 
3. การติดตามและทบทวนผลการด าเนินการ 
 การติดตามผลการด าเนินการ มีทั้งในระดับหน่วยงานย่อยแต่ละส านักงาน และระดับบริหาร เป็น
การติดตามผลการด าเนินการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน กับแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ รวมถึงผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และรายได้ที่เกิดขึ้น ในทุกไตรมาส ผ่านการประชุมประจ าเดือนระดับหน้างาน และการประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ทั้งนี้ หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งในการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
จะต้องมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบก่อน อ้างอิงรายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2560 วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบปรับปรุงงบประมาณวิสาหกิจเทคโนธานี ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
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ภาพแผนภูมิสรุปผลการด าเนินงานแต่ละส านักงานฯ  
(งานบริหารระบบคุณภาพฯ สรุปรายงานผลเป็นไตรมาส เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร) 
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4. การจัดการความรู้ในองค์กร 
 1. การจัดการความรู้ด้วยระบบสารสนเทศในองค์กร 
 นอกเหนือจากการจัดการผลลัพธ์การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการและ
ภารกิจขององค์กรที่ได้น าระบบสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการแล้ว ในส่วนของการจัดการองค์ความรู้
ที่เกิดจากการท างาน ซึ่งเทคโนธานีได้สรุปออกมาในรูปแบบเอกสารการปฏิบัติ ได้แก่ เอกสารขั้นตอนการ
ด าเนินงาน (Work Procedure) เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติ งาน (Work Instruction) เอกสารระบบ
บริหารงานคุณภาพ (Quality manual) แบบฟอร์ม (Form) ซึ่งข้อมูลสารสนเทศนี้ถูกจัดเก็บเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซด์ระบบสารสนเทศงานบริหารคุณภาพ (http://technopolis.sut.ac.th/) ผู้ใช้เข้าถึง
ได้โดยการ login ด้วยรหัสประจ าตัวพนักงาน เพ่ือระบุตัวตนท าให้ข้อมูลมีความปลอดภัย ซึ่งผู้ที่จะสามารถ
เข้าไปปรับปรุงความทันสมัยของเอกสารได้ คือเจ้าหน้าที่ด้านเอกสารของระบบ ISO (Document Control) 
เท่านั้น 
 นอกจากนี้ เทคโนธานี ได้น าระบบสารสนเทศอ่ืนๆ มาใช้ในการจัดการความรู้ขององค์กร เช่น  

- ระบบบริหารจัดการห้องอบรม เป็นระบบการจองห้องออนไลน์ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินให้กับเจ้าหน้าที่บริการอาคารสถานที่ และเพ่ือเก็บข้อมูลสารสนเทศการใช้ห้องอมรม/
สัมมนา อาคารสุรพัฒน์ 1 รวมถึงข้อมูลรายรับที่เกิดจากการใช้ห้องอบรม เพ่ือน ามาประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการในรอบปี 

- ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ เพ่ือบริหารจัดการ การด าเนินงานรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการ
อบรมที่ เทคโนธานีจัดขึ้น รวมถึงเพ่ือเก็บสารสนเทศลูกค้า เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ลูกค้าปัจจุบัน และสร้างฐานลูกค้าใหม่ 

- ระบบ Boffice เป็นระบบการจัดการเอกสารงานสารบรรณ เพ่ือช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว  

2. ช่องทางการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร 
- เว็บไซต์หน่วยงาน/ Facebook / Line@TN/ TN station/ บอร์ดประชาสัมพันธ์/ การ

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย/ การประชุม/ อบรมสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://technopolis.sut.ac.th/
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หมวดที่ 5 บุคลากร 
 

หลักใหญ่เกณฑ์ TQA : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลังบุคลากร และในการสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าศักยภาพของบุคลากร
มาใช้อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับความต้องการทางธุรกิจโดยรวมขององค์กร 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ 
การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร เป็นไปตามขั้นตอนการ

ท างานในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ( WI: TDO-1(3)-1 :งานทรัพยากรมนุษย์) เป็นการประเมิน
ศักยภาพพนักงาน ในทุกไตรมาส (FM:TDO-1(3)-1-13) และสรุปเป็นผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยผู้
ประเมินจะเป็นผู้จัดการประจ าส านักงานของบุคลากรคนนั้นๆ เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการท างาน
บุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานจากส่วนการเจ้าหน้าที่ มทส. ซึ่งจะพิจารณาปัจจัย
หลัก 3 ด้าน ได้แก่   

1. ผลความส าเร็จของการท างาน เป็นการพิจารณารายงานการปฏิบัติงาน จากการกรอก
ภาระงานประจ าไตรมาส รวมถึงผลการด าเนินงานโครงการ (KPI) ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย (ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ)  

2. พฤติกรรมการท างาน อาทิ การมาท างาน (ขาด ลา สาย) การพัฒนางาน ไหวพริบ 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเอง การเข้ารับการฝึกอบรม การมาถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้อื่น เป็นต้น 

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล อาทิ สามารถท างานทีม การช่วยเหลือผู้ อ่ืน ความเสียสละ 
ความจงรักภักดีในองค์กร เป็นต้น 

ปัจจุบัน เทคโนธานี ได้ก าลังพัฒนา “ระบบ HR Management” โดยงานสารสนเทศ เทคโนธานี 
เพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของบุคลากร เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานเข้าไว้ด้วย 
ท าให้ผู้บริหารสามารถใช้พิจารณาประเมินผลการด าเนินอย่างเป็นปัจจุบันและมีรายละเอียดเป็นรายบุคคล 
อาทิ ข้อมูลการมาท างาน ข้อมูลบันทึกประวัติการฝึกอบรม/การพัฒนาตนเอง เป็นต้น ซึ่งเมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการอบรมการใช้งานระบบการลางานออนไลน์ แต่ยังมีข้อบกพร่อง ซึ่งงาน
สารสนเทศและงานทรัพยากรมนุษย์รับไปปรับปรุงอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถทดลองใช้งานจริงได้ ใน
ปีงบประมาณ 2561 

ผลการประเมินที่ได้จะถูกน าเข้าที่ประชุมระดับผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาการตอบสนองความต้องการ
ด้านขีดความสามารถบุคลากรและอัตราก าลังคนขององค์กรเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับแผนกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบัติงานในปีถัดไป รวมถึงเป็นการประเมินผลการด าเนินงานรายบุคคล เพ่ือใช้ประกอบการปรับ
ขึ้นเงินเดือนประจ าปี 
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2. การประเมินความต้องการอัตราก าลังคน 
วิธีการประเมินความต้องการอัตราก าลังคน เป็นไปตามข้ันตอนการท างานในระบบมาตรฐานคุณภาพ 

ISO (WI: TDO-1(3)-2:งานทรัพยากรมนุษย์) โดยไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ งานทรัพยากรมนุษย์ 
จัดส่งแบบฟอร์มพิจารณาอัตราก าลังให้ผู้จัดการแต่ทุกส านักงานจัดท าแผนอัตราก าลัง โดยอ้างอิงจากผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา แผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณในปีถัดไป จากนั้นจึงน าเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่าย
บริหาร (Management Review) เพ่ือพิจารณาความพอเพียง และปรับลด เพ่ิม หรือสลับปรับเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างส านักงานตามความเหมาะสม (เอกสารประกอบที่ 5.1 : รายงานการประชุมทบทวนฝ่าย
บริหาร ครั้งที่ 1/2560) 
 
3. การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ บุคลากรเข้าท างาน 

เทคโนธานี มีระบบสรรหา ว่าจ้าง และเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ตามขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ ISO ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ WI: TDO-1(3)-3 การจัดหา
ลูกจ้างประจ า ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกจะถูกก าหนดไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติอัตราก าลังคนเพ่ิมหรือ
ทดแทนอัตราเดิม จากหน่วยงานต้นสังกัด ตามแบบฟอร์ม FM : TDO-1(3)-02 แบบแสดงคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง (Job Specification) เพ่ือส่งให้ เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรมนุษย์ประกาศรับสมัคร และเข้าสู่
กระบวนการคัดเลือกบุคลากร และเมื่อเข้าท างานครบระยะเวลาทดลองงาน ก็เข้าสู่ระบบประเมินการทดลอง
งาน ตามขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ ISO เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานหากผ่านการประเมินต่อไป 

 
4. สภาพแวดล้อมของการท างาน 
 เทคโนธานี มีนโยบายด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ท างาน ให้น่าอยู่เหมาะสมและปลอดภัย
ในการท างาน โดยก าหนดให้มีการด าเนินกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Days ซึ่งได้จัดเป็นประจ าทุกปี 
และงบประมาณ 2560 ได้จัด Big Cleaning Days ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ เทค
โนธานี ยังได้ด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงการรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงการรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดพลังงานในส านักงาน และเพ่ือให้บุคลากร
มีสุขอนามัยที่ด ี
 ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 สืบเนื่อง 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ท างาน 
โดยความรับผิดชอบของงานบริการพ้ืนที่สุรพัฒน์ 1 ได้แก่ การปรับปรุงส านักงานชั้น 1 การปรับปรุงห้องน้ า 
(ท้ัง 3 ชั้น) การปรับปรุงห้องอบรม และห้องเรียนเพ่ือรองรับการให้บริการลูกค้าที่เพ่ิมมากขึ้น เช่น ห้องเรียน
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ได้มีการเปิดเพิ่มอีกหนึ่งชั้นเรียน เป็นต้น 
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ภาพกิจกรรม Big Cleaning Days 2017 
 
5. การสร้างความผูกพันของบุคลากร 

1. สวัสดิการ 
เทคโนธานี ได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากร ได้แก่ ประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาล

ครอบครัวตามระเบียบของหน่วยงาน ค่าเล่าเรียนบุตร ประกันอุบัติเหตุหมู่ การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น 
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร นอกจากนี้ ผู้บริหารเทคโนธานี ได้มี
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) นโยบายการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เทคโนธานี ซึ่งทั้ง 2 
นโยบายอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

2. การสื่อสารที่เปิดกว้าง 
การสื่อสารภายในองค์กรก็ถือเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความผูกพันกับองค์กร เทคโนธานี เปิดโอกาส

ให้มีช่องทางการสื่อเกี่ยวกับการท างาน ระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร และระหว่างบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน 
หลายช่องทาง อาทิ การประชุมประจ าเดือน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์หน่วยงาน การสร้างกลุ่มงาน
ผ่าน Application มือถือ Facebook Line เป็นต้น การสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
ผู้ท างานมีความเข้าใจกันในการท างานมากขึ้น 

3. ให้การยอมรับ 
เทคโนธานี มีค่านิยมในการท างานเป็นการท างานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและมี

คุณภาพ (T: Team work) ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความรู้สึกการเป็นที่ยอมรับความไว้วางใจในการท างานของ
บุคลากร เพ่ือให้รู้สึกผูกพันกับองค์กร เช่น การแต่งตั้งเป็นคณะท างานชุดต่างๆ รวมกับทีมผู้บริหาร อาทิ 
คณะท างานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO คณะท างานการบริหารความเสี่ยงและโอกาส คณะท างานการ
จัดการความรู้ คณะท างานกิจกรรมพิเศษต่างๆ  เป็นต้น 
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6. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
 1. บุคลากรสายปฏิบัติการ 
 เทคโนธานี มีการก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนการท างานในระบบ 
ISO (WI: TDO-1(3)-2 การอบรมพนักงานเทคโนธานี) ตั้งแต่การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม การ
จัดท าแผนกิจกรรมฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรม
ตามแบบบันทึกขอไปฝึกอบรมภายนอก เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานตามความต้องการของแต่ละบุคคล
หรือแต่ละลักษณะงาน โดยผู้ที่ ได้รับการฝึกอบรม จะต้องมีการประเมินผลและจัดท ารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเสมอ ซึ่งงานทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้เก็บบันทึกข้อมูลการไปฝึกอบรม เพ่ือน ามาใช้
ประกอบการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีในหัวข้อการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ หากเป็นการส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมจากภายนอก และเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับกับส่วนงานอ่ืน จะต้องมีการกลับมาถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ให้กับบุคลากรคนอ่ืนๆ ได้รับทราบ ถือเป็นการจัดการความรู้ขององค์กรอีกทางหนึ่ง 

ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ เทคโนธานี ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรเทคโนธานี ขึ้น โดยมีหัวข้อและหลักสูตรการฝึกอบรม จ านวน 10 หลักสูตร สรุปผลการ
ด าเนินโครงการฯ ดังนี้ จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 101 คน จากพนักงานทั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 82.78 ผลประเมินความพึงพอใจโดยรวม 4.06 คะแนน (เอกสารอ้างอิง : รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทคโนธานี)  

กรณีบุคลากรเข้าใหม่ งานทรัพยากรมนุษย์ จะก าหนดหัวข้อการอบรมเบื้องต้น เป็นหลักสูตรที่
จ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในบริบทองค์กร อาทิ หลักสูตร รู้จักมหาวิทยาลัย โครงสร้าง
องค์กรเทคโนธานี ลักษณะงานต่างๆ ของหน่วยงานภายในองค์กร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นต้น ซึ่งการประเมินผลและเก็บบันทึกชั่วโมงการเข้าฝึกอบรม เพ่ือใช้ในการประเมินภายหลังสิ้นสุด
ระยะเวลาทดลองงานต่อไป (เอกสารอ้างอิง : แบบติดตามเอกสารการฝึกอบรมงานทรัพยากรมนุษย์) 
ยกตัวอย่าง กิจกรรมการจัดฝึกอบรม หัวข้อ “รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” จ านวน 15 ชั่วโมง ในช่วง
เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยๆ เช่น รู้จัก มทส. ระเบียบด้านงานสารบรรณ ระเบียบด้าน
การเงิน มทส. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น วิทยากรโดย คุณชดช้อย รวยสูงเนิน หัวหน้าส านักงาน
คณบดี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรรู้จัก
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น และเน้นในบริบทองค์กร “การรวมบริการ ประสานภารกิจ” ซึ่งจะช่วยให้บุคลากร
สามารถเข้าใจการท างานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเทคโนธานีได้ง่ายขึ้น 

นอกจากนี้ เทคโนธานี ยังได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากร ในรูปแบบ Coaching หรือการสอนงาน
ระบบพ่ีเลี้ยง คือ รุ่นพ่ีต้องท างานประกบน้องใหม่ เพ่ือเป็นการสอนงานและถ่ายทอดความรู้จากตัวบุคคล 
การถ่ายทอดเทคนิคการท างานที่รุ่นพ่ีมีอยู่ในตัว (Tacit Knowledge) สู่รุ่นน้อง เพ่ือไม่ให้องค์ความรู้หายไป
จากองค์กร และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่มีวัยเริ่มแตกต่างกันมากขึ้น รวมถึงเป็นการ
พัฒนาบุคลากรรุ่นพ่ี ให้มีความรับผิดชอบสร้างความเป็นผู้น า และเป็นการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรอีก
ช่องทางหนึ่ง 
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร “รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” 
 

2. ผู้บริหาร 
 ผู้น าหรือผู้บริหาร ได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ส าหรับผู้บริหาร อาทิ หลักสูตร 
Leadership for QMS, TQA Criteria, HR Scorecard for Strategic HR, การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมา     
ภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์ , Risk Management QMS, Quality management representative 
(QMR) เป็นต้น เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้มีการ
ไปศึกษาดูงานองค์กรชั้นน าต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพ่ือมาประยุกต์ใช้กับองค์กร อาทเิช่น 

- วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2560 ผู้บริหารเทคโนธานี ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการเทคโนธานีฝ่าย
บริหารจัดการนวัตกรรม ผู้จัดการส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมและคณะ พร้อม
ด้วยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 3 มหาวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดู
งานเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เยี่ยมชมพร้อมหารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ณ ประเทศไต้หวัน 
ได้ แ ก่  1 )  Industrial Technology Research Institute (ITRI) 2 )  Center of Industry 
Accelerator and Patent Strategy, National Chiao Tung University (NCTU) 3 ) 
Hsinchu Science Park แ ล ะ  4 )  National Taiwan University of Science and 
Technology 
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- วันที่ 4 – 14 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้บริหารเทค
โนธานี ประกอบด้วย ผู้อ านวยการเทคโนธานี รองผู้อ านวยการเทคโนธานีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ 
ผู้จัดการส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้ เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและ
การจัดการนวัตกรรม ณ Center for Design and Manufacturing Excellence (CDME) The 
Ohio State University มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ณ California Academy of Sciences ซึ่ง
เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาชั้นน าที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก และเป็น
สถาบันวิจัยทางด้าน Biodiversity and Sustainability ที่ส าคัญของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพทีมผู้บริหารเข้าศึกษาดูงานองค์กรชั้นน าต่างๆ 
 

7. ความก้าวหน้าในอาชีพและการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้น า 
 ผู้บริหาร มีการผลักดันนโยบายการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career part) (อยู่ระหว่าง
การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย) โดยสนับสนุนให้บุคลากรที่ท างานมานาน 
และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีผลงานในสายงานที่ปฏิบัติ ได้ทดลองเป็นหัวหน้างาน เช่น 
ได้รับมอบหมายงานในระดับนโยบายมากขึ้น การให้ช่วยก ากับดูแลรุ่นน้องในทีม รวมถึงการส่งไปประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรมต่างๆ ร่วมกับผู้บริหาร หรือเป็นผู้แทนผู้บริหาร และกับมาถ่ายทอดนโยบายหรือความรู้แก่
เพ่ือนร่วมงาน/รุ่นน้อง ทั้งนี้  ผลงานที่ได้รับจะถูกน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารต่อไป 



รายงานผลการด าเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธาน ีปีการศึกษา 2559 39 

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังมีนโยบายให้จัดท าแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลักสูตร 
“ผู้บริหารระดับต้น เทคโนธานี รุ่นที่ 1” ซึ่งจะเริ่มด าเนินการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2561 โดยผู้บริหาร
มอบหมายให้ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกันงานบริหารระบบคุณภาพ เทคโนธานี รับไปด าเนินการและ
เสนอแผนงานต่อผู้บริหารต่อไป 
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หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ 
 

หลักใหญ่เกณฑ์ TQA : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และสร้าง
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการ เพ่ือส่งมอบ
คุณค่าแก่ลูกค้า และท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. การออกแบบและปรับปรุง กระบวนการท างาน 
 การปฏิบัติการและปรับปรุงกระบวนการท างาน เทคโนธานี ใช้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 มาเป็นเครื่องมือช่วยให้การท างานเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน เทคโนธานี 
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เวอร์ชั่น 2008 และจะปรับเป็นเวอร์ชั่น 2015 ในเดือน
ตุลาคม 2560 นี้ โดยผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละงานจัดท าขึ้นตามลักษณะการปฏิบัติงาน ภายใต้
ข้อก าหนดของระบบ ISO (เอกสารอ้างอิง : คู่มือคุณภาพตามข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 9001) โดย
กระบวนการที่ส าคัญจะถูกควบคุมให้ไปไปตามข้อก าหนด  แบ่งได้ 3 กระบวนการ ดังนี้ 
 1. กระบวนการบริหาร เป็นกระบวนการที่ถือเป็นกุญแจที่ส าคัญในการด าเนินงาน ได้แก่ 
  1.1 ความเป็นผู้น า และการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
  ผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทการก าหนดทิศทางองค์กรอย่างชัดเจน มีกระบวนการน าองค์กร
ที่เห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่ การนโยบาย วัตถุประสงค์คุณภาพ และถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติการ มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างผู้น า/หัวหน้างานจาก
พนักงานระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์จากการด าเนินงานที่เหนือความคาดหมาย 
  1.2 การบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ วิเคราะห์บริบทองค์กร การบริหารความเสี่ยงและโอกาส 
การตรวจติดตามภายใน ทบทวนการบริหารระบบคุณภาพ การควบคุมเอกสารส าคัญในระบบคุณภาพ 

1.3 การบริหารจัดการลูกค้า 
  กระบวนการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การส ารวจความต้องการ การรับฟังเสียงของลูกค้า การรับ
ข้อร้องเรียน การสร้างความผูกพัน (อ้างอิงหมวด 3 การจัดการลูกค้า) 
  กระบวนการและเอกสารการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทางธุรกิจ แสดงดังแผนผังที่ 2 กระบวนการในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 

2. กระบวนการให้บริการ (กระบวนการธุรกิจหลัก) 
  เทคโนธานี มีภารกิจหลักในการท าหน้าที่ประสานงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมี
การก าหนด นโยบายและเป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคมชัดเจน ภายใต้การบริหารงานตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ โดยกระบวนการบริการทางวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ใช้
หลักการ PDCA (แสดงดัง แผนผังกระบวนการบริการวิชาการ) รายละเอียดการด าเนินการให้บริการ ดังนี้ 
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  P: Plan การจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน โดยน าผลจากการ
ส ารวจความต้องการและความคาดหวังในหลักสูตร/บริการและการปฏิบัติของลูกค้า (ตารางที่ 3.1 หมวด 3 
ลูกค้า) มาประกอบเพ่ือก าหนดทิศทาง  
  D: Do ด าเนินงานให้บริการวิชาการตามความต้องการของลูกค้า ที่ได้ส ารวจและวาง
แผนการด าเนินงานไว้ 
  C: Check ประเมินผลการด าเนินงานที่ได้จัดกิจกรรมไป เช่น การประเมินความพึงพอใจ 
(อ้างอิงการประเมินความพึงพอใจ หมวด 3 ลูกค้า) การประเมินผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ได้รับ การลงพ้ืนที่
เพ่ือให้ค าปรึกษาหลังการจัดกิจกรรม เป็นต้น 
  A: Action การน าผลการให้บริการวิชาการมาปรับปรุงการให้บริการ เช่น ติดตามผลการให้
ค าปรึกษา การปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหาความรู้ การปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพ่ือน ามาจัดท าเป็น
แผนการบริการทางวิชาการท่ีตรงจุดต่อไป 
  กระบวนการและเอกสารการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ให้บริการ แสดงดังแผนผังที่ 2 กระบวนการในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 

3. กระบวนการสนับสนุน เป็นส่วนสนับสนุนกระบวนการหลักของหน่วยงาน ได้แก่ 
  3.1 การจัดการด้านการเงิน เทคโนธานี โดยหน้าที่ของหน่วยการคลังและงบประมาณ 
ด าเนินการภายใต้กฎระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย กระบวนการด้านการเงินและงบประมาณที่ส าคัญ 
ได้แก่ 
   1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
   2. การจัดท างบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนา หน่วยงานและบุคลากร 
   3. การจัดท ารายงานทางการเงินอย่ างเป็นระบบ และรายงานต่อคณ ะ
กรรมการบริหารหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
   4. การน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
   5. การตรวจสอบภายในและภายนอก ด้านการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก าหนด 
   6. การติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจโดยผู้บริหารระดับสูง 

กระบวนการและเอกสารการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังแผนผัง
ที่ 2 กระบวนการในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
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3.2 การจัดการพัสดุ กระบวนการที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
   1. การจัดซื้อ เป็นกระบวนส ารวจ จัดหา สั่งซื้อ/เช่า วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงานของงานฝ่ายปฏิบัติการ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เป็น
ต้น 
   2. การคัดเลือก/การประเมินผู้ รับจ้างช่วง เช่น ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ผู้ประกอบการร้านวัสดุอุปกรณ์ ผู้ประกอบการรถเช่าเดินทาง 

กระบวนการและเอกสารการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังแผนผัง
ที่ 2 กระบวนการในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 

3.3 การจัดการทรัพยากรบุคคล  
  การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล มีกระบวนที่ส าคัญที่เป็นส่วนสนับสนุนให้การปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ 
   1. กระบวนการวางแผนก าลังคนในหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของหน่วยงาน 
   2. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
   3. กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
   4. กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและ
ศักยภาพของบุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบ 
   5. กระบวนการสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการยอมรับ การสร้างความภักดีกับ
องค์กร เพ่ือให้การด าเนินการด้านต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ  

กระบวนการและเอกสารการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังแผนผัง
ที่ 2 กระบวนการในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
  3.4 การจัดการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง  

โดยหน้าที่ของหน่วยบริการอาคารสถานที่ กระบวนการที่ส าคัญ ได้แก่  
1. การดูแลรักษาพ้ืนที่อาคารสถานที่ โดยหน่วยบริการอาคารสถานที่ ประสานงาน

ส่วนอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ ทั้งด้านตัวอาคาร ด้านไฟฟ้า น้ าประปา 
รวมถึงสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

2. การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เบื้องต้น ทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง  

กระบวนการและเอกสารการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังแผนผัง
ที่ 2 กระบวนการในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
  3.5 การจัดการงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โดยหน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
เอกสารปฏิบัติงานกระบวนการที่เกี่ยวข้อง แสดงดังแผนผังที่ 2 กระบวนการในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
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แผนผังที่ 2 กระบวนการในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
(QP: ASP-5-01 , PR: ASP-5-01) 

บริการพื้นที่เช่า 
(QP: TDO-4-01 , PR: TDO-4(1)-01) 

กระบวนการธุรกจิหลัก 

การบริการอบรมสัมมนา, ค่ายวิทยาศาสตร์ฯ 
(QP: ASP-0-01 , PR: ASP-0-01) 

หลักสูตรและบริการ 

บริการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์
(QP: TDO-5-01 , PR: TDO-5-01) 

ผู้รับบริการ 

บริการแหล่งเรียนรู้ 
(QP: SLP-1-01, PR: SLP-1-01) 

บริการให้ค าปรึกษา ITAP 
(QP: SIP-2-01) 

กระบวนการสนับสนุน 

การจัดซ้ือ/ จัดจ้าง 
(QP: TDO-2(3)-01 , PR: TDO-1(3)-01)  

การสรรหาและฝกึอบรมบุคลากร 
(QP: TDO-1(3)-01 , PR: TDO-1(3)-01) 

การจัดการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
(QP: TDO-3(6)-01 , PR: TDO-3(6)-01) 

การดูแลรักษา และซ่อมบ ารุง 
(PR: TDO-4(1)-02) 

การจัดการด้านการเงิน 
(QP: TDO-2(1)-01 , PR: TDO-2(1)-01) 
(QP: TDO-2(2)-01 , PR: TDO-2(2)-01) 

กระบวนการบริหาร 

นโยบายคุณภาพ วัตถปุระสงค์คุณภาพ 

(ประกาศเทคโนธานี) 
บริบทขององค์กร และการบริหารความเส่ียง 

(PR: QMS-1-01) 

การควบคุมเอกสารสารสนเทศ 

(PR: QMS-1-03) 
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

(PR: QMS-1-04) 

การทบทวนการบริหารระบบคุณภาพ 
(PR: QMS-1-02) 

การบริหารจัดการลูกค้า 
(PR: QMS-1-05) 

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

1.1 1.2 1.2 

1.2 1.2 

1.3 

2 

3.1 
3.3 

3.5 

3.4 3.2 
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แผนผังที่ 3 กระบวนการบริการวิชาการ 
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2. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ 
 การเฝ้าติดตามและวัดผล ความพึงพอใจของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ รวมไปถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จะถูกระบุในขั้นตอนการด าเนินงาน (Procedure) ของทุกส่วนงาน ตาม
ข้อก าหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO และมีการน าผลมาทบทวนในการประชุมฝ่ายบริหาร 
(Management Review) ในหัวข้อต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารระบบคุณภาพส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง โดยหัวข้อที่ส าคัญในวาระการประชุม ตามข้อก าหนด ISO ได้แก่ 

- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ  
- ข้อมูลสมรรถนะและประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ  
- ความเพียงพอของทรัพยากร  
- ประสิทธิผลการด าเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส และ 
- ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

 (เอกสารอ้างอิง : รายงานผลการด าเนินงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2560) 
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ ์
 

หลักใหญ่ตามเกณฑ์ TQA : องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการประเมินผลการด าเนินการและการปรับปรุงใน
ด้านที่ส าคัญทุกด้านขององค์กร ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร และการก ากับดูแลองค์กร และผลลัพธ์ด้าน
การเงินและตลาด นอกจากนี้ รวมถึงระดับผลการด าเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และองค์กรอ่ืน
ที่เสนอผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงกัน 
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
 การได้รับการรับรองในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (2015) ท าให้การด าเนินงาน
ภายใต้ข้อก าหนดของระบบช่วยให้กระบวนการถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
การด ารงไว้ซึ่งนโนบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ของเทคโนธานี ช่วยสร้างความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์
และบริการของเทคโนธานีต่อลูกค้าเป็นอย่างดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificate by SGS (Thailand) Limited. 

 

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการให้บริการ  
จากการด าเนินงานด้วยระบบมาตฐาคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (2015) ที่มีการก าหนด นโนบาย

คุณภาพ “มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นน าในการให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับ
องค์กรชุมชนด้วยระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 
และมีวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี้ 

1) ผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มผู้รับบริการทางด้านการบริการวิชาการ และด้านการ
ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี เท่ากับหรือมากกว่าระดับ 4 
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2) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3) องค์กรชุมชนผู้รับบริการด้านการบริการวิชาการ และด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีราย

ใหม่เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์คุณภาพ พบว่าบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ ทั้ง 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มผู้รับบริการทางด้านการบริการวิชาการ และด้านการ

ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2559 อยู่ในระดับ 4.72 คะแนน 
2. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 100  
3. องค์กรชุมชนผู้รับบริการด้านการบริการวิชาการ และด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีราย

ใหม่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.81 
ผลลัพธ์การประเมินกระบวนการสนับสนุน 
- ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้รับจ้างช่วง จากผู้ใช้บริการภายในเทคโนธานี อยู่ที่ 5.00 

คะแนน 
- ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจหน่วยงานสนับสนุน ภายในเทคโนธานี จากผู้ใช้บริการภายใน 

คะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน แสดงดังตางราที่ 9 
 

ตารางที่ 9  ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจหน่วยงานสนับสนุน  
หน่วยงานสนับสุน จ านวนแบบประเมินที่ได้รับ

(จาก 109 ฉบับ) 
ระดับคะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 5 คะแนน) 
งานการคลังและงบประมาณ 74 4.37 
งานสารบรรณ 82 4.19 
งานเลขานุการฯ 83 4.46 
งานทรัพยากรมนุษย์ 80 4.41 
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 78 4.32 
และงานบริหารระบบคุณภาพฯ 80 4.28 
งานพ้ืนที่/ โสตทัศนูปกรณ์ 80 4.30 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้ลูกค้า 
1. ผลประเมินความพึงพอใจ 

เทคโนธานี ได้ตั้งค่าเป้าหมายของการประเมินระดับความพึงพอใจลูกค้าไว้ที่ 4.00 ตามตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัย และตามวัตถุประสงค์คุณภาพ (ISO) ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้ผลคะแนนความพึงพอใจ
อยู่ระดับท่ี 4.72 คะแนน (ปีการศึกษา 2559 อยู่ที่ระดับ 4.39 คะแนน) 

2. การขยายพื้นที่ให้บริการ/ปริมาณลูกค้า 
มีการขยายพ้ืนที่ให้บริการกลุ่มลูกค้ามากขึ้น อาทิ งานบริการค่ายเยาวชน มีพ้ืนที่บริการในเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2557 – 
2559) มีโรงเรียนนอกเขตรับผิดชอบมาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้นทั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวมถึงปริมาณค่ายที่ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงดัง
ตารางที่ 10 ถือเป็นการขยายการให้บริการไปยังระดับภูมิภาคและมีแนวโน้มขยายไปยังระดับประเทศตาม
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

ตารางที่ 10 จ านวนโรงเรียนมาใช้บริการจากภาคต่างๆ แยกตามปี (พ.ศ.) 

ภาค 
จ านวนโรงเรียน (โรงเรียน) 
2557 2558 2559 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบและจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคอีสาน) 20 31 33 
ภาคกลาง 7 8 8 
ภาคตะวันตก 1 1 1 
ภาคตะวันออก - 1 2 
ภาคใต้ - 2 1 
ภาคเหนือ - - 1 

รวมจ านวนโรงเรียน 28 43 46 
**จ านวนค่ายแต่ละปีประมาณ (ค่าย) 107 153 155 
**จ านวนนักเรียนที่เข้าค่าย (คน) 6,072 5,671 7,543 

นอกจากนี้ ยังมีการขยายพ้ืนที่การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม จากการน า
เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น อาทิ เทคโนโลยีการก าจัดขยะเพ่ือผลิตเป็นพลังงาน
แบบครบวงจร (SUT-MBT) ได้ขยายพ้ืนที่น าไปใช้จ านวนกว่า 35 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ครอบคลุมในหลายจังหวัดทั่วประเทศ และมีแนวโน้มขยายผลไปอีก พิจารณาจากจ านวนหน่วยงาน/องค์กร
ชุมชนต่างๆ ที่ขอเข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศชีวมวล ในปีการศึกษา 2559 จ านวนกว่า 30 
หน่วยงาน 

3.  การรักษาลูกค้า (การกลับมาใช้ซ้ า) 
ผลลัพธ์การรักษากลุ่มลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร จากการเก็บ

ข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2559 พบว่ามีหน่วยงานกลับมาใช้บริการซ้ า แสดงดังตาราง
ที่ 11 อัตราการกลับมาใช้ซ้ าของลูกค้าในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 28.57 และปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 36.96 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน   
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ตารางที่ 11 ข้อมูลอัตราการกลับมาใช้ซ้ าของกลุ่มลูกค้าที่เยี่ยมชมส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

ปีงบประมาณ 
จ านวนหน่วยงานมา

ใช้บริการทั้งหมด 
จ านวนหน่วยงาน

ที่มาซ้ า 
จ านวนหน่วยงาน

ใหม่ 
อัตราการลับมา
ใช้บริการซ้ า 

2557 140 - - - 
2558 154 44 110 28.57% 
2559 138* 51 87 36.96% 

* ปี 2559 จ านวนหน่วยงานลดลง เนื่องจากมีการปิดซ่อมบ ารุงอาคารศูนย์การเรียนรู้บางอาคาร 

 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงอัตราการกลับมาใช้บริการซ้ าแหล่งการเรียนรู้สิรินธร 
 

4. ปริมาณงาน 
  ในปีการศึกษา 2559 กิจกรรม/โครงการ ตามภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ งานบริการวิชาการ
และงานปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานโครงการ 6 โครงการ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย มี
จ านวน 423 กิจกรรม/โครงการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557 (285 กิจกรรม/โครงการ) และ 
2558 (346 กิจกรรม/โครงการ) พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แสดงดังกราฟ 

 
กราฟแสดงจ านวนกิจกรรม/โครงการของแต่ละปี 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 

ผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานบุคลากรจากผู้บริหาร ตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากส่วนการเจ้าหน้าที่ มทส. ซึ่งจะพิจารณาปัจจัยหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1. ผลความส าเร็จของการ
ท างาน              2. พฤติกรรมการท างาน 3. คุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 จะสะท้อนให้เห็น
ประสิทธิภาพการท างาน และทักษะที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ผลประเมิน
บุคลากรเทคโนธานีเฉลี่ยอยู่ที่ 658 คะแนน (เต็ม 800 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 82 อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ ผล
การประเมินดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานประจ าปีงบประมาณ  

อย่างไรก็ตาม ในส่วนผลการประเมินอัตราก าลังคนและความเพียงพอของทรัพยากรบุคคล อ้างอิง
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ผ่านมา พบว่ายังคงมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการท างาน
ในปัจจุบัน (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review) ครั้งที่ 1/60 
วาระพิจารณา 4.4 ความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ) 

ผลลัพธ์การสร้างความผูกผัน  
พิจารณาจากอัตราการลาออกของพนักงาน ซึ่งเป็นเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจากมีสวัสดิการแตกต่างกัน 
- กรณีพนักงานประจ า (ที่มีอายุงานมากกว่า 3 ปี) พบว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (2559 – 2560) มี

พนักงานประจ าลาออก จ านวน 5 คน เฉลี่ย 2.5 คน/ปี เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานประจ า
ทั้งหมด จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 ถือว่าอัตราการลาออกของพนักงานประจ าไม่สูงนัก 
ซึ่งเหตุผลของการลาออกของพนักงานมาจาก ปัญหาด้านสุขภาพ 1 คน ได้งานใหม่ (บรรจุเป็น
พนักงาน   มหาวิทยาลัย) 2 คน และไปประกอบธุรกิจส่วนตัว 2 คน 

- กรณีลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/ลูกจ้างโครงการ) พบว่ามีอัตราการลาออกลดลง โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 มีจ านวน 10 คน และปี 2560 มีจ านวน 8 คน ซึ่งพนักงานที่ลาออกมีอายุ
งานเฉลี่ยไม่ถึง 1 ปี โดยเหตุผลที่ลาออกเนื่องจากได้งานใหม่ ทั้งนี้ องค์กรได้มีการวางแผน
รองรับไว้ อาทิ จัดหาพนักงานทดแทน สลับสับเปลี่ยนงานจากหน่วยงานอ่ืนที่มีปริมาณงาน
ลดลงอันเนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง เป็นต้น 

 ผลลัพธ์การพัฒนาบุคลากร 
จากการจัดท าโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่งานทรัพยากรมนุษย์จัดท าขึ้น พบว่าบุคลากร เริ่มมีความ

ตระหนักในการพัฒนาตนเองมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560 (ณ ไตรมาส 3) มีบุคลากรไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับหน่วยฝึกอบรมภายนอก จ านวน 54 คน ทั้งหมด 43 หลักสูตร โดยส่วนมากเป็นกลุ่มบุคลากร
สายวิชาชีพที่ต้องรับการฝึกอบรมเพ่ือน ามาปฏิบัติงาน (เอกสารอ้างอิง : เอกสารแบบติดตามผลการฝึกอบรม 
บุคลากร เทคโนธานี ตามระบบ ISO)  

กรณีตัวอย่างบุคลากรที่ไปเข้ารับฝึกอบรม และกลับมาถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ นายเอกชัย  บุญรส
ศักดิ์ หลักสูตร “การเป็นผู้ประกาศ” เนื่องจากเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กร ท าหน้าที่ด าเนินรายการ
เป็นพิธีกร ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในหลายๆ ช่องทางของเทคโนธานี เช่น การจัด
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รายการเทคโนธานีมีเรื่องเล่า ทั้งนี้ นายเอกชัย  บุญรสศักดิ์ ได้เข้ารับการอบรมและสอบผ่านได้รับใบประกาศ
ของ กสทช. ประจ าปี 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว 

และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “เทคนิคการ
เป็นผู้ด าเนินรายการเบื้องต้น” ขึ้น เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นผู้ด าเนินรายการกิจกรรมต่างๆ ของเทคโนธานีเช่นกัน ได้ความรู้และให้สามารถน าไปปรับใช้ได้ ทั้งนี้ ยังมี
บุคลากรจากภายนอกหน่วยงาน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “เทคนิคการเป็นผู้ด าเนินรายการเบื้องต้น” 
 

ส าหรับการพัฒนาบุคลากร ในรูปแบบ Coaching หรือการสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง พบว่า บุคลากร
น้องใหม่มีการเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น ลดอัตราการท างานผิดพลาด สร้างขวัญก าลังใจการท างาน และเกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างตัวบุคลากร 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร 
ผลลัพธ์ด้านนโยบายและกฏระเบียบ 
จากการประกาศนโยบายให้ เทคโนธานี น าเกณฑ์คุณภาพ TQA มาปรับใช้ในการประกันคุณภาพ

ของหน่วยงานควบคู่กับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และได้ถูกสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายสู่บุคลาการ ผ่านการ
ด าเนินโครงการ “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพองค์กร เทคโนธานี สู่ความเป็นเลิศ” โดยให้หน่วยบริหาร
ระบบคุณภาพฯ เป็นผู้ด าเนินการ โดยที่ผ่านมาในรอบปีการศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มากมาย อาทิ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรมให้ความรู้ การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมประกวดผลงานดีเด่น เป็นต้น ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรเกิดการตระหนักในระบบคุณภาพ การ
ด าเนินงานที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งวัดผลได้จากการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรในงานด้านระบบคุณภาพ
มากขึ้น ซึ่งจากการด าเนินโครงการ “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพองค์การ เทคโนธานี สู่ความเป็นเลิศ” 
เริ่มส่งผลต่อการท างานมีระบบและเป็นกระบวนมากขึ้น ท าให้มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม และส่วนส่งเสริมวิชาการ (เวที QA Forum) ขอเชิญให้ผู้บริหารของเทคโนธานี ไปร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนะน าแนวทางการด าเนินงานที่ท าให้องค์กรมีแนวโน้มที่ดี ในด้านการน าระบบ
คุณภาพ TQA มาใช้พัฒนาองค์กร เพ่ือเป็น “Best Practice” ให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ นอกจากนี้  ยังมี
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ส านักงานสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้ขอเข้า
ศึกษาดูงานด้านระบบคุณภาพของเทคโนธานี โดยมุ่งเน้นกระบวนการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในด้านงานบริการวิชาการ 
 ส าหรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารระดับสูง ที่ให้เทคโนธานีด าเนินโครงการส านักงานสี
เขียว (Green Office) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการตระหนักรู้ในการลดและป้องกันการปล่อยขยะของเสีย
และมลพิษอ่ืนๆ จากกิจกรรมการท างาน และเป็นการสร้างบรรยายในสถานท างานให้น่าอยู่นั้น ส่งผลให้ เทค
โนธานี ได้รับโล่รางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองส านักงานสี เขียว (Green Office) ปี 2559 ในระดับ 
“ทองแดง” จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวล้อม 
 
 

ผลการประเมินผู้บริหาร 
 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรมการรับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองส านักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559  
โดยผู้จัดการส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี (ผู้แทนผู้อ านวยการเทคโนธานี) 
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ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหาร (จากแบบประเมิน) 
 เทคโนธานี ได้จัดให้มีการประเมินกลับแบบสองทิศทาง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรประเมินการ
บริหารของทีมผู้บริหารในระบบออนไลน์ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ประเมิน ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งและสรุปผล
โดยงานบริหารระบบคุณภาพและสารสนเทศ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 ทีมผู้บริหารได้รับผลการประเมิน
ความพึงพอใจในระดับ 4.68 (เต็ม 5 คะแนน) และผลการประเมินการบริหารงานทีมผู้บริหารเทคโนธานี จาก
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ 4.66 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีมาก 

ผลลัพธ์การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 จากการท าบันทึกข้อตกลง เรื่องการน าองค์ความรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร สู่ชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนได้รับประโยชน์ช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมือง โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายธนพล จันทรนิมิ รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมติดตามผลแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผละกระทบ กรณีเทศบาลนครนครราชสีมา หยุดรับก าจัดขยะมูลฝอย ครั้งที่ 
1/2560 ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา โดยผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อ านวยการเทคโนธานี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รายงานผลการด าเนินการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่งที่ส่งมาก าจัด ณ ศูนย์การ
เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร 4 แห่งคือ ศูนย์ฯ มทส. ศูนย์ฯ ทม.เมืองปัก ศูนย์ฯ ทต.แชะ และศูนย์ฯ 
ทต.ด่านขุนทด พบว่าภาพรวมการบริหารจัดการขยะทั้ง 4 ศูนย์ด าเนินการไปด้วยดี  ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 
มิถุนายน 2560 มีขยะเข้ารับการก าจัดประมาณ 2 ,000 ตัน สามารถผลิตเชื้อเพลิง RDF ส่งให้โรงงานปูนซิ
เมนต์ ได้ 1,200 ตัน คิดเป็นร้อยละ 60 โดยสามารถบริหารจัดการขยะได้หมดทุกวัน ไม่มีขยะตกค้าง สามารถ
ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงกับทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางจังหวัด 
เป็นการร่วมแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดนครราชสีมา และเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนการจัดการขยะตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการการประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาขยะ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 
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ผลลัพธ์การบรรลุแผนปฏิบัติการขององค์กร 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อ้างอิง

เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 4/2559 วาระที่ 4.1 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ณ 30 กันยายน 2559, วาระท่ี 4.2 รายงานงบการเงิน งบประมาณ 2559  

และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 (ณ ไตรมาส 3) เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (เอกสารประกอบที่ 7.1 : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 3 ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
 นอกจากนี้ ผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา พบว่าบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์คุณภาพที่ได้ตั้งไว้ ทั้ง 3 ข้อ 
 

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2559 มีรายได้ 293.46 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 258.23 

ล้านบาท รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายบาท 35.23 ล้านบาท เปรียบเทียบกับการด าเนินงานด้านการเงิน 
ปีงบประมาณ 2558 รายได้ 278.62 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 254.35 ล้านบาท รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 24. 27 
ล้านบาท สรุปปีงบประมาณ 2559 มีแนวโน้มผลการด าเนินงานดีขึ้น แสดงดังตารางที่ 12 

 

ตารางท่ี 12 ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการเงิน สิ้นสุดปีงบประมาณ (3 ปีงบประมาณ) 
ปีงบประมาณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 หมายเหตุ 

รายได้ (ลบ.) 185.18 278.62 293.46  
ค่าใช้จ่าย (ลบ.) 171.31 254.35 258.23  
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 13.87 24.27 35.23 เพิ่มข้ึน 

 
 

 

กราฟแสดงแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของรายได้มากกว่าค่าใช้จา่ย 
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ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2560 ณ ไตรมาส 3 (มิถุนายน 2560) มีรายได้ 
230.75 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 165.46 ล้านบาท มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 65.29 บาท เปรียบเทียบกับการ
ด าเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2559 ณ ไตรมาส 3 ที่มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 45.13 ล้านบาท 
พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.88 แสดงดังตารางที่ 13 (เอกสารประกอบที่ 7.2 : รายงานงบการเงินไตรมาส 3 
ประจ าปีงบประมาณ 2560) 

 
ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการเงิน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 

ปีงบประมาณ รายได้ (ลบ.) ค่าใช้จ่าย (ลบ.) รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย (ลบ.) 
2559 ณ ไตรมาส 3 200.34 155.21 45.13 
2560 ณ ไตรมาส 3 230.75 165.46 65.29 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
การประเมนิตนเอง 

ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ(TQA) 
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การประเมินตนเองตามแนวทางรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

       เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยให้องค์กรใช้เป็นแนวทางในการจัดผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กร การเรียนรู้ขององค์กรและของ
รายบุคคล ซึ่งจากรายละเอียดของผลการด าเนินงาน ตามแนวทางเกณฑ์ TQA ดังที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 2 นั้น 
เทคโนธานี ได้ประเมินปัจจัยความส าเร็จ และสิ่งที่ต้องการปรับปรุงในอนาคตในภาพรวมของแต่ละหมวด 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
หมวดที่ 1 การน าองค์กร  

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารระบบคุณภาพ มีความมุ่งมั่นในการน าองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จและบรรลุผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืน พิจารณาจากการปรับปรุงและ
น าเอาระบบคุณภาพด้านต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน 
 2. การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในองค์กร  
  2.1 การให้ความส าคัญกับการจัดประชุม/สัมมนาในรูปแบบต่างๆ ที่คนในองค์กรต้องมีส่วน
ร่วม เช่น การประชุมระดับผู้บริหาร การประชุมประจ าเดือนหัวหน้างาน การประชุมย่อยของแต่ละส่วนงาน 
การประชุม/สัมมนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือให้ทุกคนตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และสร้างความผูกพันในองค์กร 
  2.2 กระบวนการแต่งตั้งคณะท างานที่ต้องประกอบไปด้วยทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นต้น 

สิ่งท่ีต้องการท าในอนาคต 
1. การวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนาผู้น าในอนาคต  
2. การสร้างวัฒนธรรม “การสร้างความผูกพันกับลูกค้าที่ส าคัญ” ให้กับบุคลากรและผู้น าในอนาคต 
 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 
ปัจจัยความส าเร็จ 

 1. การจัดท าแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร  
2. มีการก าหนดหน้าที่ผู้ความรับผิดชอบแผนงานที่ชัดเจน แบ่งตามภาระกิจของแต่ละส านักงาน

ภายในเทคโนธานี 
3. มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติในทุกระดับ 

ส่วนที่ 3 
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4. มีการก าหนดช่วงเวลาในการติดตามที่ชัดเจน รวมถึงมีการรายงานผลการติดตาม ผ่านการประชุม
ต่างๆ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญทราบ 

สิ่งท่ีต้องการปรับปรุงในอนาคต 
 การวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น เพ่ือรองรับ
กับความเสี่ยงและโอกาสในอนาคต 
 

หมวดที่ 3 ลูกค้า 
ปัจจัยความส าเร็จ 

 1. การมุ่งเน้นและก าหนดเป็นนโยบายที่ส าคัญของผู้บริหารเทคโนธานี เช่น ก าหนดให้ความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นหน ึ่งในวัตถุประสงค์คุณภาพ และเป็น KPI การวัดผลงาน การมอบหมายให้งานระบบคุณภาพ
ด าเนินโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพองค์การสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ “การมุ่งเน้นลูกค้า” เพ่ือให้
บุคลากรในองค์กรตระหนักและให้ความส าคัญกับลูกค้ามากข้ึน 
 2. การพัฒนากระบวนการท างานที่มุ่งเน้นลูกค้า มีการปรับขั้นตอนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้ามากขึ้น พร้อมทั้งบันทึกเป็นขั้นตอนการท างานที่ส าคัญในระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO ให้ชัดเจนและเป็นการด าเนินงานที่ครบวงจร PDCA 
 3. บุคลากรมีความตระหนักในเรื่อง “การรับฟังเสียงของลูกค้า” มากขึ้น เช่น การเพิ่งช่องทางการรับ
ฟังเสียงของลูกค้า มีการสื่อสารแบบสองทิศทาง รวมถึงมีการสนองตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบทันท่วงที 
 4. การใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเก็บสารสนเทศที่ส าคัญของลูกค้า เช่น การตอบแบบ
ประเมินออนไลน์ การลงทะเบียนออนไลน์ การขอใช้บริการออนไลน์ เป็นต้น ท าให้สามารถน าข้อมูลมา
ปรับปรุงการท างานให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น เช่น การน าระบบ e-Payment มาในการช าระค่าบริการ เป็นต้น 

สิ่งท่ีต้องการปรับปรุงในอนาคต 
 การค้นหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ เพ่ือเข้าสู่ตลาดใหม่ การดึงลูกค้าใหม่ การสร้างโอกาสใน
การขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน 
 

หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
ปัจจัยความส าเร็จ 

 1. ความชัดเจนของ KPI ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 2. การจัดการข้อมูลผลการด าเนินงาน (KPI) ด้วยระบบสารสนเทศ 
 3. ระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติที่ชัดเจน ตามสายบังคับบัญชา 
 4. การจัดการความรู้ในองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารความรู้ด้วยช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย ให้เข้าถึงบุคลากรทุกระดับชั้น 
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สิ่งท่ีต้องการปรับปรุงในอนาคต 
 การทบทวนผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปการจัดล าดับความส าคัญเรื่องที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม และการถ่ายทอดล าดับความส าคัญดังกล่าว สู่การปฏิบัติ
ของกลุ่มงานต่างๆ 
 
หมวดที ่5 บุคคล 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและมุ่งเน้นนโยบายด้านบุคลากร เช่น การผลักดันสวัสดิการเพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้วยการให้ไปรับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม นโยบายการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career part) เป็นต้น 
 2. ค่านิยม การท างานเป็นทีม (Team Work) ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างตัวบุคลากรและการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร เพ่ือมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันตามแนวทางเกณฑ์ TQA 
 3. ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ท าให้การเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนาตัวบุคลากร
มีประสิทธิภาพ เช่น การบันทึกผลการฝึกอบรม การบันทึกผลการท างานระบบออนไลน์ (อยู่ระหว่างพัฒนา) 
 4. การใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ช่วยให้การเข้าถึงบุคลากรทุกคน
ในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สิ่งท่ีต้องการปรับปรุงในอนาคต 
 1. ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการท างานที่ให้ผลการ
ด าเนินการที่ดีและความผูกพันของบุคลากร 
 2. วิธีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร 
 
หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ 

ปัจจัยความส าเร็จ 
  การน าระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน โดยเฉพาะ
ISO 9001 เวอร์ชั่น 2015 ที่ข้อก าหนดเน้นความอยู่รอดขององค์กร เช่น ข้อก าหนดด้านการวิเคราะห์บริบท
องค์กรทั้งภายในและ ภายนอก ทั้งด้านบวกและด้านลบ ข้อก าหนดด้านการวางแผนการจัดการความเสี่ยง
และโอกาส ที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการด าเนินงานที่เน้นวงจร PDCA มีการประเมิน
ติดตามผล และปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

สิ่งท่ีต้องการปรับปรุงในอนาคต 
 การสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของลูกค้าและการควบคุมต้นทุนที่จ าเป็น ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญ 
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ทั้งนี้ ได้แนบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558 และได้ด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 ดังมี
รายละเอียดตามตารางภาคผนวก ก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
- ผลการด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัหน่วยงาน   
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558 

- ผลการด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 

-  
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ตารางที่ ก1 : ผลการด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558 

เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรบัปรงุ 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่วัดได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
การด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 

บรรลุ
เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

 

เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได้ (Area for 
Improvement) เสนอโดยคณะกรรมการประเมินฯ  
1. ควรก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย รวมถึงแนวทาง

การเก็บ -ข้อมูลผลการด าเนินการให้มีความ
ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เช่น ตัวช้ีวัดด้านที่มุ่งเน้น
ลูกค้า/ผู้รับบริการ และด้านที่มุ่งเน้นบุคลากร เป็น
ต้น 

 
 
 
 
 
 
 

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควรมี
การประเมินแบ่งตามกลุ่มผู้ รับบริการประเภท
ต่างๆ ให้ชัดเจน 

 
 

 
 

2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 
 
 
 
 

 
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
และแนวทางการ
เก็บข้อมูลเป็น

ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินแบ่ง
ตามกลุม่

ผู้รับบริการ 
 
 

 
 

1. ด้านมุ่งเน้นลูกค้า/ผูร้ับบริการ  
- มีการทบทวนตัวช้ีวัด/เป้าหมาย และแนวทางการเก็บข้อมลู
ให้เป็นระบบ 
- มีการวางแผน เพื่อน าไปสู่การจดัการลูกค้าในแต่ละกลุม่ 
ซึ่งในการทบทวนและวางแผนดังกล่าว ได้จดัเป็นกิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การวางแผนกลยุทธ์และการ
มุ่งเน้นลูกค้า” ในวันท่ี 11 – 13 พฤศจิกายน 2559 ท่ีผ่านมา 
โดยมีทีมผู้บริหารและบุคลากรเทคโนธานีร่วมระดมสมอง 
2. ด้านมุ่งเน้นบุคลากร 
- มีการก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายการด าเนินงานรายบคุคล 
- มีการจัดท าระบบ HR system เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
ประเมินประสิทธิภาพการท างานรายบุคคล 
- มีการทบทวนกลุ่มลูกค้า การจดัท าแบบฟอร์มประเมินความ
พึงพอใจ และจัดเก็บผลการประเมินทีจ่ าแนกตามกลุ่มลูกค้า 
ซึ่งในการทบทวนกลุ่มลูกค้าดังกลา่ว ได้จัดเป็นกิจกรรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การวางแผนกลยุทธ์และการมุ่งเน้น
ลูกค้า” ในวันท่ี 11 – 13 พฤศจิกายน 2559 ท่ีผ่านมา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อยู่ระหว่าง
การพัฒนา

ระบบ 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 
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เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรบัปรงุ 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่วัดได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
การด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 

บรรลุ
เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

 

3. ควรมีการประเมินผลกระทบ/ความส าเร็จของ
โครงการให้เป็นระบบ  

 
 

2561 ระบบประเมินผล
กระทบ/

ความส าเร็จ
โครงการ 

- พัฒนาระบบการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินผลกระทบ/
ความส าเร็จโครงการ 

 
 

 
 

อยู่ระหว่าง
การเก็บ

ข้อมูลเพื่อ
พัฒนาระบบ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
ประเมินฯ 
1. ควรก าหนดตัวชี้ วัดที่ ชั ด เจนและท้ าทายที่

สะท้อนถึงความส าเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กร 

 
 
 
 

2. ควรก าหนดคู่เทียบที่เหมาะสมและแนวทางการ
ได้ มาของข้ อมู ล  เพื่ อ เป รียบ เที ยบผลการ
ด าเนินงานให้มีความชัดเจน รวมถึงการวิเคราะห์
สภาพการแข่งขัน ล าดับการแข่งขัน และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
แข่งขันให้ชัดเจน 

 
 

2560 
 
 
 
 
 
 

2561 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวชี้วัดทีช่ัดเจน
และท้าทาย 

 
 
 
 
 

มีการก าหนดคู่
เทียบ 

 
 
 
 

 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดชัดเจนและท้าทาย ปรากฏในตัวชี้วัด
และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลยั SUT 
Scorecard เช่น  
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 7.1 จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดษิฐ์ที่น าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณชิย์  
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 7.2 รายได้จากการน างานวิจยั/นวตักรรม/
สิ่งประดษิฐ์ที่น าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณชิย์ 
- มีการทบทวนคู่เทียบรวมถึงการวิเคราะห์สภาพการ
แข่งขัน ล าดบัการแข่งขัน และปัจจัยที่สง่ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันให้ชัดเจน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
การ

วิเคราะห์
ข้อมูลที่จะ
น ามาใช้

เทียบเคียง  
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เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรบัปรงุ 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่วัดได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
การด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 

บรรลุ
เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

 

 
3. ควรพิจารณาระบบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

ของบุคลากรให้สามารถจูงใจ สร้างความทุ่มเท
ในการท างานและผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น 
เช่น การพัฒนาระบบสัญญาจ้างให้พนักงานที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีให้มีการต่อสัญญาระยะยาว 
หรือการพัฒนาระบบสวัสดิการด้านสุขภาพ เป็น
ต้น 
 
 
 

4. ควรพั ฒ น ากล ไกการล งทุ น เพื่ อ ให้ ได้ รั บ
ผลตอบแทนจากงานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนทางการเงินของมหาวิทยาลัยใน
ระยะยาว 

 
 
 
 

 
2561 

 
 
 
 

 

 

 

 

2560 

 
สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการ
ของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 

จัดตั้งส านักงาน
จัดการทรัพย์สิน
ทางปญัญาและ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

(TLO) 

 
- มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
- มีการเพิ่มเติมสวัสดิการด้านสขุภาพ นอกเหนือจาก
ประกันสังคม โดยบุคลากรสามารถเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในส่วนต่างจากประกันสังคมได้อา้งอิงตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
- มีการเพิ่มเติมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและเลา่เรียน
บุตรของบุคลากรตามอัตราประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด 
- มีนโยบายพิจารณาต่อสัญญาจา้งระยะยาว ส าหรับ
พนักงานประจ าเทคโนธาน ี
 

- มีการจัดตั้งส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี (TLO) และได้มีการเสนอ
แผนธุรกิจเร่ืองการน าทรัพย์สนิทางปญัญาไปใชง้านเชิง
พาณิชย์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
50% 

 
 
 
 
 
 

50% 
 

 
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา
ของคณะ 
กรรมการ
กองทุน

ส ารองเลี้ยง
ชีพ-มทส. 

 

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
ข้อมูลการท า
สัญญาจ้าง 
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ตารางที่ ก2 : ผลการด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได ้
จากผล IQA 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่วัดได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา-
อุปสรรค/ 

แนวทางการ
แก้ไข 
(ถ้ามี) 

บรรลุ
เป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบ ุ
ร้อยละ) 

ยังไม ่
ด าเนินการ 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. ระบบการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบ

จากการบริการวิชาการเพื่อน ามาพัฒนาการ
ให้บริการ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

ค าอธิบาย/รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1. ใ ห้ ก ลั บ ไ ป  monitor ต น เอ ง ว่ า  สิ่ ง ที่

มหาวิทยาลัยบริการวิชาการแก่สั งคมนั้ น 
ผลกระทบจากการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
น ากลับมาพัฒนาอะไร พัฒนาองค์ความรู้ การ
เรี ย น ก า ร ส อ น / ห ลั ก สู ต ร  ง า น วิ จั ย 
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ หรือพัฒนา
รายได้ และจะบูรณาการ แบบไหน อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 

 
2561 

 
ระบบการติดตาม
และวิเคราะห์ผล
จากการบริการ
วิชาการ 

 

 
1. เทคโนธานี มีการออกแบบระบบการติดตามผลจากการได้รับ
บริการวิชาการของกลุ่มเป้าหมายที่เทคโนธานีได้ด าเนินการ โดยเป็น
ลักษณะการจัดท าแบบบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการบริการวิชาการ/
ความต้องการเพิ่มเติม/ความคาดหวังสิ่งที่ผู้รับบริการอยากให้พัฒนา
ต่อยอดความรู้ ซึ่งแบบบันทึกจะท าเป็นรูปแบบทั้งเอกสารและระบบ
ออนไลน์ ในลักษณะติดตามประเมินผลหลังรับบริการ โดยผลการเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกน ามาวิเคราะห์และส่งต่อไปยังผู้เก่ียวข้อง รวมถึง
วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ผู้ถ่ายทอด ความรู้ เพื่อน าไปปรับปรุง
หลักสูตร พัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ และน ามาถ่ายทอดสู่องค์กร
ชุมชนต่อไป 

 
 

 
10% 

 
 

 
เร่ิมมีการ
ด าเนินงา

นใน
บางส่วน 
แต่ยังไม่
เป็นครบ

ทุก
กระบวน

การ 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 
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เรื่องที่สามารถปรับปรุงได ้
จากผล IQA 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่วัดได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา-
อุปสรรค/ 

แนวทางการ
แก้ไข 
(ถ้ามี) 

บรรลุ
เป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบ ุ
ร้อยละ) 

ยังไม ่
ด าเนินการ 

S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลย ี
1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการ

ปรับแปลงฯ กับการใช้ประโยชน์กับชุมชน 
สังคม 

ค าอธิบาย/รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1. พบว่าอาจารย์มี ส่วนร่วมในการปรับแปลง 

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ลดลงเรื่อย ๆ ใน
รอบ 3 ปีที่ผ่านมา การบริการทางด้านการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  กับ
ประโยชน์ชุมชน สังคม เกิดอะไรขึ้น และเกิดใน
ทิศทางแบบไหน อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 2561 
 
 
 
 
 
 
2560 -
2564 

 
 

เพิ่ ม ก ล ไก ก า ร
ส นั บ ส นุ น ใ ห้
คณาจารย์มีส่วน
ร่วมในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด 
แ ล ะ พั ฒ น า
เทคโน โลยีมาก
ขึ้น 

 
 

1 . เท ค โน ธานี  ได้ ด า เนิ น โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม ให้ บุ ค ล ากรวิ จั ย ใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) เพื่อยกระดับ
ความสามารถ สร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเทคโนธานีได้เริ่มด าเนินโครงการ ในปีงบประมาณ 
2560 และจะพลักดันให้เป็นโครงการที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
เทคโนธานีต่อไป 
 
2. เทคโนธานี ได้มีนโยบายจัดตัง้กองทุนเพื่อสนับสนนุงบประมาณให้
คณาจารย์น าผลงานวิจัยมาปรบัปรุงต่อยอดให้ตรงตามความต้องการ
ของชุมชุน (Matching) เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาสงัคมให้ตรงจุด 
โดยปัจจบุันอยู่ในช่วงการเก็บขอ้มูลศึกษาความเป็นไปได้ กฏระเบียบ
ข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
การเก็บ
ข้อมูล

ศึกษากฏ
ระเบียบ

ข้อก าหนด
ต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายการหลักฐาน : เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ 
(แยกฉบับ) 
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รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข 

เอกสารประกอบ 

เอกสารประกอบที ่1.1 : ระเบียบมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบ / ข้อก าหนด 
1. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
2. ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2533 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี พ.ศ. 2551 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
เอกสารประกอบที ่1.2 : ค าสั่ง/ประกาศต่างๆที่เก่ียวข้อง 

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
1. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 6/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโน

ธานี 
2. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 5/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการเทคโนธานี 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 230/2559 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อ านวยการเทคโนธานี 
2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 623/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายโครงการบริการวิชาการเชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 378/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพ

การศึกษา เทคโนธานี 
4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 115/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะท างานบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าเทคโนธานี ในคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ าหน่วยงาน 

5. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 323/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะท างานการจัดการ
ความรู้ประจ าเทคโนธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
ค าสั่งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
1. ค าสั่งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบ

บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี (QMRC) 
2. ค าสั่งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 26/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบ

ในการด าเนินกิจกรรมตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี 
3. ค าสั่งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 27/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานระบบ

บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี 
4. ค าสั่งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 31/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน (IQA : Internal Quality Audit) ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
ISO เทคโนธานี 

5. ค าสั่งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ     
การจัดการความเสี่ยงและโอกาส เทคโนธานี 

6. ค าสั่งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการ
จัดการความเสี่ยงและโอกาส เทคโนธานี 

7. ค าสั่งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 06/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน 5ส    
เทคโนธานี ด าเนินกิจกรรม 3 ฝ่าย 

8. ค าสั่งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 19/2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างาน
สิ่งแวดล้อม 

ประกาศเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
1. ประกาศเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการส านักงาน

สีเขียว 
2. ประกาศเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์

คุณภาพ เทคโนธานี 
3. ประกาศเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี (ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 4) 
4. ประกาศเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน 

ตามโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2560 
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เอกสารประกอบที่ 1.3 : ฟอร์มแบบประมินผู้บริหาร 
เอกสารประกอบที่ 1.4 : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 3/2559, 4/2559, 

1/2560, 2/2560 
เอกสารประกอบที่ 5.1 : รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1/2560 
เอกสารประกอบที่ 7.1 : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2560 
เอกสารประกอบที่ 7.2 : รายงานงบการเงิน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2560 
 

เอกสารอ้างอิง  

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  
2. งานประจ าตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
3. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
4. งบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบัติการ เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5. แฟ้มเอกสารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO (Document center) 
6. แฟ้มแบบติดตามเอกสารการฝึกอบรม งานทรัพยากรมนุษย ์
7. คู่มือคุณภาพ ตามข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 
8. รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทคโนธานี ปีงบประมาณ 2560 
9. รายงานผลการด าเนินงานระบบมาตรฐาน ISO เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2560 
 

 

 

 

 

 

   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 
รายงานตามตัวบ่งชี้ทีไ่ดร้ับมอบหมายจากมหาวทิยาลัย 

- C12 บริการวิชาการแกส่ังคม 
- S4 การปรับแปลง ถา่ยทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
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ตัวบงชี้ C12  : การบริการวิชาการแก่สังคม 

    ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 – มิ.ย. 60) 
แหล่งข้อมูล                 :  เทคโนธานี   
ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มีการ
รายงานผล 
ที่เกี่ยวข้อง 

มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องใน 
บางด้าน (เช่น  
มีการรายงานผล 
ที่เกิดต่อการ
ก าหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลครบ 
ทุกด้าน (อัตลักษณ์
และเอกลักษณ ์
หรือจุดเน้น 
หรือคุณลักษณะ  
หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลที่
เกิดต่อส านักวิชา/
มหาวิทยาลยั
ครบถ้วน และมี
ผลการด าเนินงาน
ที่ด ี

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกดิ
การริเริ่มโครงการ
หรือสรา้งเครือข่าย
ใหม่ ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลมุไปท่ัว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
ทั้งชุมชน และ
องค์กร 

Excellent 
(leading 
practices)  
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

ประเด็นการประเมิน :  4 ข้อ 
1. มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการที่ดี 
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งส านักวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการที่ดี :    
   1.1 เทคโนธานีมีภารกิจหลักในการท าหน้าที่ประสานงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมี การก าหนด 
นโนบายและเป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคมชัดเจน ภายใต้การบริหารงานตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ได้แก่ งานบริการวิชาการ และ งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง : งานประจ าตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 งบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบัติการ เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
   1.2 วิธีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีกระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักการ PDCA ได้แก่ 

P: Plan มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
D: Do ด าเนินงานให้บริการวิชาการตามความต้องการที่ได้ส ารวจและวางแผนการด าเนินงานไว้ 
C: Check ประเมินผลการด าเนินงานที่ได้จัดกิจกรรมไป เช่น การประเมินความพึงพอใจ การ
ประเมินผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ได้รับ การลงพื้นเพ่ือให้ค าปรึกษาหลังการจัดกิจกรรม เป็นต้น 
A: Action การน าผลการให้บริการวิชาการในข้อ C มาปรับปรุงการให้บริการ เช่น ติดตามผลการให้
ค าปรึกษา การปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหาความรู้ การปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพ่ือน ามาจัดท า
เป็นแผนการบริการทางวิชาการที่ตรงจุดต่อไป 

2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน :     
เทคโนธานี เป็นหน่วยงานหลักในการท าหน้าที่ประสานงานการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งระดับหน่วยงาน/ศูนย์ สาขาวิชา/
ส านักวิชา สถาบันวิจัย หน่วยวิสาหกิจต่างๆ ตามกระบวนการ PDCA เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ และเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น (เอกสารประกอบที่ C12.1) 
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ : 
มีการด าเนินงานแบบบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานเทคโนธานี ได้แก ่

3.1 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน :                    
ในปีการศึกษา 2559 มีการด าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์จากการ
จัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคม อาทิ 

- โครงการฝึกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกเมล่อนมืออาชีพ” โดย ผศ. ดร.อารักษ์ ธีรอ าพน 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอาจารย์  เป็นการน า
งานวิจัยของอาจารย์ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน (รายวิชา 312481 SPECIAL PROBLEMS 
ปัญหาพิเศษ) น าไปถ่ายทอดสู่สังคม เพ่ือสร้างอาชีพให้กับเกษตร/ผู้ประกอบ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และขยายไปสู่ชุมชนและองค์กร
ต่างๆ ที่มีความพร้อมและมีความต้องการรายได้เพ่ิม (เอกสารประกอบที่ C12.2) 
- โครงการค่ายวิชาการให้แก่เด็กและเยาวชน ด าเนินการโดย หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม เทคโนธานี  ซึ่ งเป็นโครงการที่น าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มาให้บริการวิชาการ
แก่นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งช่วง 4  ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2556 – 
2559) มีโรงเรียนนอกเขตรับผิดชอบมาใช้บริการเพิ่มมากข้ึน ทั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวมถึงปริมาณค่ายที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง
(แสดงดังตารางที่ 1) ถือเป็นการขยายการให้บริการไปยังระดับภูมิภาคและมีแนวโน้มไปยังระดับ
ระดับประเทศตามเป้าหมายที่ ได้ตั้ งไว้ ทั้ งนี้  คณาจารย์ที่ ร่วมมาให้บริการวิชาการ ยังได้น า
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ ไปพัฒนาการเรียนการสอน ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนในระดับมัธยมที่ก าลังจะเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ โครงการค่าย
วิชาการดังกล่าว ยังช่วยสร้างค่านิยมการเป็นนักวิทยาศาสตร์และการเข้าศึกษาในสถาบันที่ให้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็นเป้าประสงค์ของพันธกิจขององค์กรเทคโนธานี 

ตารางที่ 1 จ านวนโรงเรียนมาใช้บริการจากภาคต่างๆ 

ภาค 
จ านวนโรงเรียนแยกตาม
ปีงบประมาณ (โรงเรียน) 

2556 2557 2558 2559 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (4 จังหวดัพื้นที่รับผิดชอบและจังหวัดใกล้เคียง) 18 20 31 33 
ภาคกลาง 3 7 8 8 
ภาคตะวันตก 1 1 1 1 
ภาคตะวันออก - - 1 2 
ภาคใต้ - - 2 1 
ภาคเหนือ - - - 1 

รวมจ านวนโรงเรียน 22 28 43 46 
**จ านวนค่ายแต่ละปีประมาณ (ค่าย) 80 107 153 155 
**จ านวนนักเรียนที่เข้าค่าย (คน) 4,055 6,072 5,671 7,543 

 
3.2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย : ในปีการศึกษา 
2559 มีการด าเนินงานให้บริการวิชาการ โดยน าผลงานวิจัยของคณาจารย์มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคม 
อาทิเช่น 
1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยง การแปรรูป และการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ได้แก่  

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท ากากมันหมักยีสต์เพ่ือลดดต้นทุนค่าอาหารสัตว์” โดย รศ.
ดร.รังสรรค์  พาลพ่าย อาจารย์ประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
- โครงการสร้างเครือข่ายและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า” โดย 
รศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์ ผศ.ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม โครงการดังกล่าวเป็นการน าองค์ความรู้ของคณาจารย์ไปถ่ายทอดและ
สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรให้มีอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชน กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงปลา ต าบลบ้าน
เหลื่อม อ าเภอบ้านเลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งชุมชนอย่าง ซึ่งปัจจุบันได้มี
การขยายเครือข่ายใหม่ไปยังกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านธารปราสาท  อ.โนนสูง และ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้าน
ดอนเปล้า อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา (เอกสารประกอบ C12.3) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
2) โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมส าหรับเกษตรกร 

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน” โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์. ดร.อารักษ์       
ธีรอ าพน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นการน า
งานวิจัยของอาจารย์ไปถ่ายทอดสู่สังคม โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยเทคโนธานี และเทศบาลไชยมงคล จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูและนักเรียน
ทีอ่ยู่ในสังกัดของเทศบาล ซึ่งได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ และโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสิน
วิทยา) ได้รู้จักวิธีการปลูกพืชอีกแบบหนึ่ง และนักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (เอกสารประกอบที่ C12.4) 
- โครงการฝึกอบรม “การเพิ่มผลผลิตและการจัดการมันส าปะหลัง” โดย ผศ.ดร. สุดชล วุ้นประเสริฐ 
อาจารย์ประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกลุ่มเกษตรอ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากผลผลิตมันส าปะหลัง ซึ่ง
เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
- โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกร และส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่มัน
ส าปะหลัง ในปีการศึกษา 2559 มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ จ านวน 5 รุ่น ณ แปลง 40 ไร่ ฟาร์ม
มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร. สุดชล วุ้นประเสริฐ อาจารย์ประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ปลูกส าปะหลัง อ.สีคิ้ว อ.ครบุรี อ.
หนองบุญมาก อ.ปากช่อง อ.วังน้ าเขียว อ.ด่านขุนทด อ.เทพารักษ์ อ.โนนไทย อ.พระทองค า อ.ขาม
ทะเลสอ อ.เสิงสาง อ.พิมาย อ.จักราช อ.เมือง จังหวัดนครราชีมา รวมทั้งสิ้นกว่า 2,500 คน 

3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการด าเนิน
โครงการ Talent Mobility ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยวัตถุประสงค์ เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลที่ ต้ องการส่ งเสริมบุ คลากรด้ านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันใน
ภาคเอกชน โดยความร่วมมือระหว่าง สวทน. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลาโครงการ 
3 เดือน ในการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก และจัดอบรมระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 
กันยายน 2559 มีผู้ร่วมโครงการทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย และนักศึกษา จากเขตพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จ านวน 78 คน (เอกสารอ้างอิง : รายงานผลการด าเนิน
โครงการ Talent Mobility 2559) 

3.3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านท านุศิลปวัฒนธรรม : ใน
ปีการศึกษา 2559 มีการด าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร อาทิ
เช่น 

 



ภาคผนวก ค : รายงานผลการด าเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธานี ปกีารศึกษา 2559 69 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1) โครงการ “งานว่าวโคราช อากาศยานเมืองย่า” เป็นโครงการเพ่ือให้ความรู้ด้านศิลปและวัฒนธรรม

การท าว่าวของคนอีสานรุ่นก่อน เพ่ือให้เยาวชนเห็นคุณค่าและช่วยสืบสานความเป็นวัฒนธรรมแบบดั่งเดิมไว้ 
(เอกสารประกอบที่ C12.5) 

2) โครงการยุวอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ได้รับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนวัฒนธรรมวิถีชีวิต ที่เกิดขึ้นจากการสั่งสม องค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่น
ที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่ในแต่ละพ้ืน การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ด ารงอยู่ในท้องถิ่นต่อไป (เอกสารประกอบที่ C12.5) 

3) โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการเล็งเห็นถึง
คุณค่าการอนุรักษ์ศิลปะ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การละเล่นพ้ืนบ้าน การเล่นว่าวอาเซียนให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (เอกสารประกอบที่ C12.5) 

4) โครงการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน กิจกรรมยุวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
หัวข้อเรื่อง ศาสตร์ของพระราชา ถวายความอาลัยเพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการแก้ปัญหาน้ า ดิน และการจัดการพ้ืนที่การเกษตร และปลูกจิตส านึก
ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน (เอกสารประกอบที่ C12.5) 

นอกจากนี้ ในภารกิจด้านการเป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 
เทคโนธานีได้มีการด าเนินงานโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีการด าเนินงานโครงการ อาทิเช่น 

1) โครงการสนับสนุนการจัดตั้ งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ขึ้น เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นก าลังส าคัญในการเพ่ิมผลิตภาพ สร้าง
นวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต   โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยน าร่อง 4 แห่ง 
ได้แก่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการจัดหลักสูตรส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ในโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนใน
ก ากับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โครงการนี้จะเป็นตัวป้อนนักเรียนที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
สุรนารี ในการบ่มเพาะให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพได้ต่อไป  ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นักเรียนในโครงการฯ 
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นน าของ
ประเทศในสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนี้ นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี ยังได้ผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. 
มทส. (ค่าย 2) เพ่ือเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ (เอกสารอ้างอิง : สรุปผลการด าเนินงาน
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โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2559) 

2) โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการจัด
กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การ
ทดลอง และการสรุปผล ซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ เน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา เพ่ือน าทักษะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ด้านทักษะทางภาษา โดยเน้นภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ 
เมืองจราจรจ าลอง ห้องไทยศึกษานิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีผู้มาใช้บริการค่ายวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 40 โรงเรียน จ านวนนักเรียนกว่า 8,000 คน 
(เอกสารอ้างอิง: รายงานประจ าปี เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2559) 

3) โครงการโอลิมปิกวิชาการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหนึ่งในศูนย์ สอวน. ระดับ
ภูมิภาค ในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 โดยส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ เทคโนธานี จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการจ านวนกว่า 3,900 คน 
(เอกสารอ้างอิง: รายงานประจ าปี เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2559) 

4) โครงการ Children University @ SUT โดยในปี พ.ศ.2559 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศ
ไทย ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ส าหรับการ
ด าเนินงานและขยายเครือข่ายสู่สังคมและสาธารณะในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งการขยายเครือข่ายจ าเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและบุคลากรในการพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน การขยายเครือข่ายจึงคัดเลือก
มหาวิทยาลัยภูมิภาคที่มีความพร้อมเพ่ิมอีก 10 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเป็นหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยภูมิภาค ทั้งนี้ หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี ร่วมกับ ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมไปแล้วรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 318 คน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เป็นการเผยแพร่ให้นักเรียนเข้าใจ เห็นความส าคัญ และรักในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้นักเรียนได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ซึ่งกันและกัน ฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักการใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมได้ เป็นรากฐานของการเตรียมตัวท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
(เอกสารอ้างอิง: รายงานผลการด าเนินงานโครงการ Children University @ SUT) 

5) โครงการค่าย STEM Education (โครงการการแข่งขัน Egg Drop Challenge) จัดโดยสาขาวิชา
ฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ เทคโนธานี ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน99 คน 
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ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 37 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 55 คน และนักศึกษา 7 คน 
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สับ
ประยุกต์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังเพ่ือกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ สงเสริมให้ได้ศึกาค้นคว้าใหม่ๆ ได้คิดร่วมกันอย่างมีเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ (เอกสารอ้างอิง: รายงานผลการด าเนินงานโครงการ การแข่งขัน Egg Drop 
Challenge) 

6) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  ภายใต้โครงการการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง จัดโดยเทคโนธานี ร่วมกับส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 โดยมีครูเข้าร่วมโครงการ จ านวน 17 คน ภายหลังการจัดโครงการ ได้มีการ
ติดตามประเมินผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว เพ่ือน าผลมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  (เอกสารอ้างอิง: 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์) 

7) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชนและ
ครู ปีที่6 (ต้นกล้าพลังงาน รุ่นที่ 10) (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง) จัดโดย กระทรวง
พลังงาน และเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการ
สื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครู ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพลังงานและการศึกษา รวมทั้ง
ส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงานละสร้างเวทีแสดงผลงานที่มีประโยชน์ของเยาวชน ซึ่งในการจัดกิจกรรมค่ายต้น
กล้าพลังงานปี 10 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) มีทีมส่งโครงการเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม
พลังงานเพ่ือโลกสีเชียว 2559” จ านวน 80 ทีม เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 25 ทีม มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 35 ทีม และอาชีวศึกษา 20 ทีม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 212 คน (ครูที่ปรึกษาโครงงาน 71 คน 
นักเรียน 141 คน) และกิจกรรมค่ายต้นกล้าพลังงานปี 10 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) มีทีมส่ง
โครงการเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพ่ือโลกสีเชียว 2559” จ านวน 62 ทีม เป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16 ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย 30 ทีม และอาชีวศึกษา 30 ทีม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 136 คน (ครูที่ปรึกษาโครงงาน 74 คน นักเรียน 62 คน) (เอกสารอ้างอิง: รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครู ปีที่6 
(ต้นกล้าพลังงาน รุ่นที่ 10)) 
4. มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งส านักวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน : เทคโนธานี เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและเป็นที่พ่ึง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน อาทิ  

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าภาคการเกษตร อาทิ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การท ามันเส้นสะอาดและการจัดการตลาดมันเส้นอย่างเป็นระบบ” โครงการฝึกอบรมเชิง
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปฏิบัติการ “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponic)” โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบน้ า
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร” เป็นต้น เพ่ือให้กับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนาศักยภาพการผลิต
และส่งเสริมให้เกษตรลดต้นทุน และมีรายได้จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  

2) โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ โครงการคลินิกเทคโนโลยี 
โดย เทคโนธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้เข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ในการด าเนินกิจกรรม  เช่น  โครงการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร โครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (อสวท.) และเมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา 
เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเทคโนธานี ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัด
กิจกรรม “รวมพลคน อสวท. ประจ าปี  2560” ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการน าผลงานของอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (อสวท.) จากทั่วประเทศ
มาเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีสมาชิก 
อสวท. จากทั่วประเทศ จ านวน 471 คน เข้าร่วมกิจกรรม  

นอกจากนี้ เทคโนธานียังได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ด าเนินงาน “โครงการเสริมสร้างพันธ
กิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน” เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์หรือ
พนักงานสนับสนุนวิชาการ นักศึกษาเกิดความตระหนักและกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม 
เป็นสถาบันการศึกษาคู่เคียงสังคม เพ่ือเป็นที่พ่ึงของชุมชน ท าให้ชุมชนและสังคม มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้มีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ “โครงการ Motor 
Service” โดย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกกรมอุตสาหการ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ “โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือต าบลสุขภาวะฯ ระยะที่ 2” โดย คณาจารย์
และนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ “โครงการชุมชนละหานนารวมใจต้านภัย
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี” โดย คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิิชาแพทยศาสตร์  ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ “โครงการธนาคารขยะสู่ถนนหมู่บ้านปลอดถังขยะ” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 
(เอกสารประกอบที่ C12.6) (เอกสารอ้างอิง : รายงานผลการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
ปีงบประมาณ 2557 – 2559) 

ในปีการศึกษา 2559 เทคโนธานี ได้ด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ที่จัดโดยเทคโนธานีและ
ส านักวิชาฯ ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย จ านวน 484 กิจกรรม/ โครงการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.64 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) มีคณาจารย์เข้าร่วมให้บริการวิชาการ 
จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 ของคณาจารย์ทั้งหมด (เอกสารอ้างอิง: ตารางงานบริการวิชาการ ปี
การศึกษา 2559) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ซึ่งจากผลการด าเนินงานพบว่า ด้านจ านวนกิจกรรม/โครงการ มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น มีการขยาย

พ้ืนที่ให้บริการจากในระดับภูมิภาคไประดับประเทศ อาทิ โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ โครงการสร้างเครือข่ายและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า” ซ่ึงเป็นโครงการที่น าคณาจารย์ไปให้ความรู้แบบครบวงจร ทั้งการเลี้ยง การแปรรูป 
การตลาด การขอรับรองมาตรฐาน เพ่ือช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีการขยายพ้ืนที่
ด าเนินการไปยังกลุ่มชุมชนอ่ืนๆ รอบข้าง ส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ เพ่ือการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม   

 

การประเมินตนเอง : 

คะแนน 5 

เริ่มมีการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอ่ืน ส่งผลให้
เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ 
เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม 

รายการหลักฐาน  : ปรากฎในภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบที่ C12.1  ผังการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 
เอกสารประกอบที่ C12.2  (ตัวอย่าง) โครงการที่การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

สนับสนุนการเรียนการสอน (การปลูกเมล่อนมืออาชีพ)  
เอกสารประกอบที่ C12.3  (ตัวอย่าง) โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือสนับสนุน

พันธกิจด้านการวิจัย ชุดที่ 1 (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า) 
เอกสารประกอบที่ C12.4  (ตัวอย่าง) โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือสนับสนุน

พันธกิจด้านการวิจัย ชุดที่ 2 (การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน) 
เอกสารประกอบที่ C12.5 (ตัวอย่าง) โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือสนับสนุน

ด้านท านุศิลปวัฒนธรรม  
เอกสารประกอบที่ C12.6 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี 
 - งานประจ าตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 - โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 - งบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติการ เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2560  
 - รายงานประจ าปี เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2559 
 - รายงานผลการด าเนินโครงการ Talent Mobility 2559 

- สรุปผลการด าเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2559 
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 - รายงานผลการด าเนินงานโครงการ Children University @ SUT 
 - รายงานผลการด าเนินงานโครงการ การแข่งขัน Egg Drop Challenge 
 - รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
 - รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ต้นกล้าพลังงาน รุ่นที่ 10 
 - รายงานผลการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2557 – 2559 
 - ตารางงานบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2559 
 

รายการหลักฐาน  : เว็บไซต์ 
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/ระบบบริหารคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ท่ี S4  : การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
    ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 – มิ.ย. 60) 
แหล่งข้อมูล                 :  เทคโนธานี 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มีการ
รายงานผล 
ที่เกี่ยวข้อง 

มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องใน 
บางด้าน (เช่น  
มีการรายงานผล 
ที่เกิดต่อการ
ก าหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลครบ 
ทุกด้าน (อัตลักษณ์
และเอกลักษณ ์
หรือจุดเน้น 
หรือคุณลักษณะ  
หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลที่
เกิดต่อส านักวิชา/
มหาวิทยาลยั
ครบถ้วน และมี
ผลการด าเนินงาน
ที่ด ี

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกดิ
การริเริ่มโครงการ
หรือสรา้งเครือข่าย
ใหม่ ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลมุไปท่ัว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
ทั้งชุมชน และ
องค์กร 

Excellent 
(leading 
practices)  
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 
แนวทางการด าเนินงาน  : 

1. มีนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. มีแผนบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. มีกระบวนการสนับสนุนอาจารย์ให้มีสมรรถนะในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
4. มีการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
5. ผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งส านักวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง : 

1.1 ภารกิจด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                  
ได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งรูปแบบการด าเนินงาน
ประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการค าปรึกษา ด้านเทคโนโลยี การให้ค าปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะ
ทางจากผู้ เชี่ยวชาญ การวิจัยต่อยอด รวมถึงกิจกรรมด้านรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social 
Responsibility) ในชุมชน ฯลฯ 

โดยระดับมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่  12 และระดับ
หน่วยงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานประจ าหน่วยงาน เป็นต้น โดยได้มีการน าเสนอแผนฯ ผ่าน
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คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เป็นที่ปรึกษาในระดับนโยบาย 
1.2 มีวิธีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด ตามหลักการ PDCA ได้แก่ 

Plan / การจัดท าแผนการด าเนินงาน : มีการวางแผนการด าเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือ
เป็นศูนย์รวมของการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนา
ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถต่อยอดเพ่ิมเติมในเชิงธุรกิจได้ 

DO / การด าเนินงาน : มีการด าเนินงานผ่านกิจกรรม ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

2) กิจกรรมการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน  

3) กิจกรรมการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์  

4) กิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่ 

5) การให้ค าปรึกษาเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี /
นวัตกรรม 

6) การให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

7) การให้บริการห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการห้องปฏิบัติการ 

  Check / การตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน : มีการติดตามโครงการ ตลอดจนการ
ประเมินสรุปผลงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ การให้ค าปรึกษาเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่ และการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือให้สามารถท างานได้
อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ  

  Action/ การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน : มีการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้วยมีเป้าหมาย
สูงสุด คือ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รักษาความเป็นผู้น าด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนของ
ประเทศต่อไป 

 
2. มีแผนบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม :  
 มีแผนการด าเนินงานด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี โดยการน าผลงานการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยมาปรับแปลง พัฒนา หรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนหรือผู้รับบริการ โดยมีการบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น 

1) โครงการจัดตั้ง “ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO)” โดยใน
ปีงบประมาณ 2560 เทคโนธานี ได้จัดตั้ง ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) 
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ท าหน้าที่ให้บริการให้ค าปรึกษา ยื่นจดแจ้งทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก ผลักดันให้เกิดการน า
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดย
ส านักงานนี้จะประสานงานร่วมกับคณาจารย์จากส านักวิชาต่างๆ และส่วนสินทรัพย์ ในการน าผลงานวิจัยฯ มา
พัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาข้าวขึ้นรูปส าหรับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เรื่องโคเนื้อพันธุ์
โคราชวากิว เรื่องการพัฒนา สายพันธุ์ไก่ มทส.และ ไก่เนื้อโคราช เรื่องเครื่องต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล
ขนาดเล็ก เรื่องการแปลงเพศปลานิล เรื่องโรงงานต้นแบบการจัดการขยะชุมชนเพ่ือให้เป็นพลังงานทดแทน เรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตพาสต้าข้าวเจ้ามาจัดท าแผนธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างงานวิจัยด้านปรับแปลงฯ ของคณาจารย์กับการบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ ส านัก
วิศวกรรมศาสตร์และส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม เพ่ือเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นกับนักศึกษาในการน าผลงานจาก
การประดิษฐ์ คิดค้นและนวัตกรรมอ่ืนๆ ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชายื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ภาคเอกชน ภาคอุตาสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ผ่านงานแสดง
นิทรรศการต่างๆ อาท ิ 

- งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2016) วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยได้ส่งผลงานวิจัยเรื่องจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์วัสดุมวล
เบาส าหรับงานก่อสร้าง และเรื่องไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย มีค า  
และ 2. โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาส าหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์” ผลงานของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. จันทกานต์ กาญจนเวทางค์  

- งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ( IP Fair 2017) วันที่  4 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์ โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมจัดนิทรรศการและโชว์ผลงานวิจัย ได้แก่ 1. เฮมพ์คอนกรีต เฮมพ์กรีต และ 
คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า โดย ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ 2. เครื่องคว้านเมล็ดและปอกเปลือกเงาะแบบกึ่งอัตโนมัติ 
โดย อ.ดร.กระวี ตรีอ านรรค 3. แผ่นพ้ืนอัจฉริยะส าหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแรงเฉื่อยทางกล โดย ผศ.ดร. สุด
เขตต์ พจน์ประไพ และ ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ 4. เครื่องรีดยางพาราไฟฟ้าอัจฉริยะที่ควบคุมความ
หนาแผ่นยางแบบอัตโนมัติ โดย รศ.ดร. กองพล อารีรักษ์ 5. ซีเมนต์กระดูกแบบฉีดส าหรับทดแทนกระดูกและ
สภาวะกระดูกพรุน โดย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน 

นอกจากนี้ ผลงานคณาจารย์ มทส. ยังได้รับ 2 รางวัล ในงานโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม 
NESP Innovation Award 2017 สาขากระบวนการนวัตกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน "ชุด
คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าและน้ ายาสารเพ่ิมฟองเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน" โดย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ส าหรับผู้มีบุตรยาก" โดย ผศ.ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลและมอบโล่ในงาน NESP Innovation Fair 2017 ในวันที่ 22 - 23 
มิถุนายน 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ทั้งนี้  การจัดงานครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภายในงานยังมีการจัดเเสดงผลงานนวัตกรรม ผลิ ตภัณฑ์ 
สินค้ามากมาย จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่  (Industrial 

Research And Technology Capacity Development Program: IRTC) โครงการบริการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับภาคเอกชน (Co-Research)  และโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ( ITAP) 
ภายใตส้ านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย หน่วยพัฒนา
ธุรกิจและนวัตกรรม ได้มีการเข้าพบและรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร
พลังงาน และอ่ืนๆ เยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการเพ่ือวินิจฉัยวิธีแก้ปัญหาโดยเจ้าหน้าที่และคณาจารย์จาก 
มทส. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาเชิงลึกในสถานประกอบการ และได้น านักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมในการศึกษา เก็บข้อมูล และร่วมด าเนินกิจกรรมในการด าเนินการวิจัยและ
พัฒนาในโครงการที่สนับสนุนกับภาคเอกชนอีกด้วย  

3) โครงการที่ปรึกษาไทย ซึ่งหน่วยบริการงานที่ปรึกษาไทย เทคโนธานี ร่วมมือกับคณาจารย์จาก
ส านักวิชาเพ่ือด าเนินงานโครงการที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
กระทรวงอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ ตามขอบเขตงานที่ก าหนดไว้ใน MOU หรือสัญญาจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นคือเกิดการพัฒนางานวิจัย การปรับแปลงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน มีการสร้างเครือข่าย และ
เกิดการบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการน าผลงานไปสู่ชุมชน ตามความต้องการของชุมชนนั้นๆ จึงท า
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและชัดเจนยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ การให้บริการด้านการปรับแปลงฯ มีด าเนินงานอย่างเป็นระบบมาตรฐาน ตามผังกระบวนการ
ให้บริการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่ การอบรมเผยแพร่ความความรู้ การแจ้งจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การร่วมวิจัยและพัฒนา และการให้ค าปรึกษาเทคโนโลยี และแต่ละกิจกรรมยังมี
ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น การขอใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (เอกสารอ้างอิง: รายงานประจ าปีเทคโนธานี 2559) 

 
3. มีกระบวนการสนับสนุนอาจารย์ให้มีสมรรถนะในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี :  

 ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย เทคโนธานี ได้ด า เนินงาน โครงการ 
“Talent Mobility” เป็นโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา
และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร
วิจัย เพ่ือพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น สามารถน าประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนได้ ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559 (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการด าเนินโครงการ Talent Mobility ประจ าปีงบประมาณ 
2559 มีผู้ร่วมโครงการกว่า 70 คน) โดยในปีนี้ ได้มีคณาจารย์จากหลายสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการและลงพ้ืนที่
พบผู้ประกอบการ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการ อาทิ ศ.ดร. นันทกร บุญเกิด ผศ.ดร. ณัฐธิญา 
เบือนสันเทียะ อาจารย์ประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  อ. สุมาลี เบือน
สันเทียะ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.นิตยา บุญเทียน ผศ.ดร. พัช
รินทร์ ราโช ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ปริญญา น้อยสา ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศ.ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี        
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อ.ดร. ปัทมาวดี เกียรติเบญจกุล อ.ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร ซึ่งโครงการ Talent Mobility จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น 

นอกจากนี้ ในระดับมหาวิทยาลัย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ทุน 
OROG)  ซึ่งคณาจารย์สามารถน าโครงการที่มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกับเอกชน อุตสาหกรรม หรือสถาน
ประกอบการ SMEs เสนอรายชื่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมในการด าเนินการวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่ ( Industrial 
Research And Technology Capacity Development Program: IRTC) ภ าย ใต้  ส านั ก งาน อุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี ได้รับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร 
พลังงานและอ่ืน ๆ เพ่ือเยี่ยมชมกิจการของผูประกอบการเพ่ือวินิจฉัยวิธีแกปญหาโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้เชี่ยวชาญจาก มทส. แล้วท าการพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ ร่วมกัน หลังจากขอเสนอโครงการผานการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการแลว จะด าเนินการเซ็นสัญญาระหวางส านักงานฯ กับผู้ประกอบการ โดยที่
ผู้ประกอบการที่รวมวิจัยแลว จะตองช าระเงินทุนสนับสนุน ร้อยละ 50 (ไม่เกิน 250,000 บาท) มายัง
ส านักงานฯ ตามงวดที่ก าหนดในสัญญา โดยส านักงานฯ ท าสัญญาใหทุนกับผูเชี่ยวชาญ โดยจะสนับสนุน
งบประมาณไปยังหนวยงานตนสังกัดของผูเชี่ยวชาญที่เปนหัวหนาโครงการ ตามงวดที่ก าหนดในสัญญา แล้ว
เริ่มด าเนินโครงการแกไขปญหา การปรับปรุง หรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการฯ จน
เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงานเสร็จสมบูรณ์ ทางส านักงานฯ  จะมีการ
ประเมินและติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ ทั้งนี้ ในปี 2559 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 
7 ราย มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 2,735,800 บาท โดยภาคเอกชนสนับสนุน 50% ของงบประมาณโครงการ 
เป็นเงิน 1,367,900 บาท  (เอกสารอ้างอิง: รายงานประจ าปีเทคโนธานี 2559) 

2. โครงการบริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (Co-Research) ภายใต้ ส านักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี เป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนท าวิจัยพัฒนา ในลักษณะ
ของการร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยหน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม ได้มีการเข้าพบและรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร พลังงาน และอ่ืน ๆ เพ่ือเยี่ยมชมกิจการของผูประกอบการเพ่ือวินิจฉัยวิธีแก
ปญหาโดยเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจาก มทส. แล้วท าการพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ ร่วมกันโดยจะเน้นเป็น
การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม กับภาคเอกชน หลังจากขอเสนอโครงการผานการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการแลว จะด าเนินการเซ็นสัญญารวมวิจัยระหวางส านักงานฯ กับผู้ประกอบการ โดยที่
ผู้ประกอบการที่ รวมวิจัยแลว จะตองช าระเงินทุนสนับสนุน ร้อยละ 50 สูงสุด 500,000 บาทต่อโครงการ 
มายังส านักงานฯ ตามงวดที่ก าหนดในสัญญา โดยส านักงานฯ ท าสัญญาใหทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม กับผู
เชี่ยวชาญ โดยจะสนับสนุนงบประมาณไปยังหนวยงานตนสังกัดของผูเชี่ยวชาญที่เปนหัวหนาโครงการ ตาม
งวดที่ก าหนดในสัญญา แล้วเริ่มด าเนินโครงการ ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการฯ จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในระหว่าง
การด าเนินงานและหลังการด าเนินงานเสร็จสมบูรณ์  ทางส านักงานฯ  จะมีการประเมินและติดตาม
ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ ทั้งนี้ ในปี 2559 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 1 ราย มูลค่า
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โครงการ 803,500 บาท โดยภาคเอกชนสนับสนุน 60% ของงบประมาณโครงการ เป็นเงิน 482,100 บาท  
(เอกสารอ้างอิง: รายงานประจ าปีเทคโนธานี 2559) 

3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ( ITAP) โดย โครงการ iTAP 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ด าเนินงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้กับ ผู้ประกอบการ
ไทย ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบทั้งบริการ ที่ปรึกษา การจัดฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ การเสาะหาเทคโนโลยี
จากในและต่างประเทศ บริการจับคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี ฯลฯ โดยมีที่ปรึกษาเทคโนโลยี ( Industrial 
Technology Assistance, ITA) ท าหน้าที่เป็นคนกลางเข้าไปประสานความต้องการระหว่างภาคเอกชนกับ
นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญ ในปีงบประมาณ 2559  มีบริษัท/สถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ จน
ข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการจ านวน 17 โครงการ โดยแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม และ
แหล่งที่มาของผู้เชี่ยวชาญ โดยงบประมาณ ปี 2559 ได้งบประมาณรวม 8.540  ล้านบาท ภาครัฐโดย สวทช 
ให้การสนับสนุน 4.269 ล้านบาท (ประมาณ ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) และภาคเอกชนร่วมสนับสนุน 
4.270 ล้านบาท หากแยกการด าเนินงานตามกระบวนการท างาน เป็น 5 ขั้นตอน คือ (1) การติดต่อขอข้อมูล
เบื้องต้น (First Contact) 62 ครั้ง  (2) การเข้าเยี่ยมโรงงานเบื้องต้น (First visit) โดย ITA 46 ครั้ง (3) การ
วิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญ (Preliminary Study) 43 ครั้ง (4) โครงการได้รับการอนุมัติ และ
ด าเนินงานตามแผน (Approved project) 17 โครงการ (5) มีการประเมินผลและโครงการเสร็จสมบูรณ์ 
(Closed project) 12 โครงการ  (เอกสารอ้างอิง: รายงานประจ าปีเทคโนธานี 2559) 
 

4. มีการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี : 
มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Science 

and Technology Infrastructure Databank ชื่อย่อ STDB การสนับสนุนของกระทรวง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ภายใต้ ส านั กงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี  
(http://stdb.most.go.th/) 

 
5. ผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งส านักวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องและย่ังยืน :  
กิจกรรม/ผลงานที่ท าให้ชุมชนและสังคมเกิดการตระหนัก และสามารถน าเอาเทคโนโลยีไปใช้ได้

อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณาจารย์จากส านักวิชา หน่วยงานภายใน มทส. และองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานที่สนับสนุนแหล่งทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา อาทิ 

โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร โดยที่  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล (Center of 
Excellence in Biomass) มีแผนการวิจัยและพัฒนา 3 แผนหลัก อันประกอบด้วย 1) แผนวิจัยและพัฒนาแหล่ง
เชื้อเพลิงชีวมวล 2) แผนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวล 3) แผนวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนานั้น ได้เล็งเห็นและเข้าใจบทบาทที่จะด าเนินการให้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยมีการพัฒนางานวิจัยระดับต้นแบบด้าน
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเสีย/ขยะ เทคโนโลยีสะอาด ท าให้ได้โรงงานต้นแบบฯ ที่น ามาใช้ในการจัดการขยะ

http://stdb.most.go.th/
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ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University) และมี
ความมุ่งมั่นที่จะเป็น ศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานจากของเสียและขยะชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(Waste to Energy Demonstration Center, Suranaree University of Technology) โดยมีผลงาน 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ได้สร้างสรรค์องค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร ที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งทางด้าน 
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาด้านวิชาการ คือ   มุ่งสร้างผลงานทางวิชาการ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพ่ือสร้างเครือข่าย
วิจัยระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย -พัฒนา การ
ฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) และน าไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต 

ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวลยังคงมีการ
ขับเคลื่อนและขยายผลเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรที่มีการพัฒนามาเกือบ 10 ปี ไปสู่
ชุมชนต่างๆ กว่า 35 แห่งทั่วประเทศ โดยสามารถบริหารจัดการขยะได้ 1,880 ตัน/วัน โดยความร่วมมือและ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการจากหลายหน่วยงาน เช่น กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดนครราชสีมา ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น โดยเทคโนโลยีที่น าไปใช้ในการบริหารจัดการขยะได้แก่ เทคโนโลยี
การบริหารจัดการขยะแบบเชิงกลและชีวภาพ (Mechanical and Biological Treatment ; MBT) และ  
เทคโนยีการผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติกโดยกระบวนการไพโลไรซิส (Pyrolysis ซึ่งมีการก่อสร้างและเดิน
ระบบเรียบร้อยแล้ว กว่า 10 แห่ง โดยหน่วยงานที่ก่อสร้างและเดินระบบเต็มรูปแบบได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะยาวน้อย โดยมีการสร้างโรง MBT ส าหรับจัดการขยะมูลฝอย 10 ตัน/วัน เป้าหมายครอบคลุม
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งเกาะยาวน้อย  ต่อยอดการด าเนินงานโดยน้าขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นน้ ามัน โดย
การสร้างโรง Pyrolysis Plant ส าหรับรองรับขยะพลาสติก 3.0 ตันต่อวัน 1 โรง (สามารถผลิตน้ ามันดิบในรูป 
Crude pyrolysis oil ปริมาณ 3,000 ลิตร) มีการน าน้ ามันดิบมาใช้กลั่นเป็นน้ ามันเชื้อเพลิงโดยการสร้างโรง
กลั่นขนาดเล็กเองในชุมชน โดยสามารถกลั่นได้ น้ ามันดีเซล ~ 1,800 ลิตรต่อวัน และอ่ืนๆ ได้แก่ แนปทา 
(Naphtha) และน้ ามันเตา รวม ~ 1,200 ลิตรต่อวัน 

โดยมี เทคโนธานี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้กับนักวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านชีวมวล และท าหน้าที่ประสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน ท าให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น อปท. ต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และอ่ืนๆ ซึ่งให้ความสนใจเข้ามา
ศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร มทส. อย่างต่อเนื่อง และได้ขยายผลไปถึงการพัฒนาศูนย์
บริหารจัดการขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ ผลงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีการ
รวบรวมจัดท าเป็นเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเกิดความรู้และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  
(เอกสารอ้างอิง: เอกสารประชาสัมพันธ์ SUT MBT “นวัตกรรมพลังงานเพ่ือโลกสีเขียว”/ SUT-ISWM 
เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร/แผ่นพับระบบก าจัดขยะติดเชื้อ ส าหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี) 

ซึ่งในปีการศึกษา 2559 เทคโนธานี ได้ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการงานปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ร่วมกับส านักวิชาฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และที่ส านักวิชาฯด าเนินเอง จ านวน 
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264 กิจกรรม/โครงการ คณาจารย์ที่ เข้าร่วม จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 18.64 ของอาจารย์ทั้งหมด 
กิจกรรม/โครงการต่ออาจารย์ประจ าคิดเป็นร้อยละ 66.84 ความพึงพอใจ 4.36 คะแนน แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

 
ผลการด าเนินงานปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยี 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 
2559 

1. จ านวนกิจกรรม/ โครงการ 264 - 
2. จ านวนอาจารย์มีส่วนร่วมฯ 77 - 
3. ร้อยละอาจารย์มีส่วนร่วมฯ 18.64 ต่ ากว่าเปา้หมาย (< ร้อยละ 25) 
4. ร้อยละกิจกรรม/โครงการต่ออาจารย์ประจ า 66.84 บรรลุเป้าหมาย (> ร้อยละ 50) 
5. คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) 4.36 บรรลุเป้าหมาย (> 4.00 คะแนน) 

(เอกสารอ้างอิง: ตาราง S4-1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมฯ/ ตาราง S4-2 รายชื่ออาจารย์ที่มีส่วนร่วมฯ/ 
ตาราง S4-3 ร้อยละกิจกรรมต่อจ านวนอาจารย์ประจ าฯ /ตาราง S4-4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ปี
การศึกษา 2559) 

จากผลการด าเนินงานพบว่า โครงการที่ท าให้ชุมชนและสังคมมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน อาทิ โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร มีการขยายพ้ืนที่การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชน
สังคมจากการน าเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีการก าจัดขยะ เพ่ือ
ผลิตเป็นพลังงานแบบครบวงจร (SUT-MBT) ไปใช้จ านวนกว่า 35 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ครอบคลุมในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ถือเป็นการขยายการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของคณาจารย์สู่ชุมชน 
สังคมและประเทศ นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2559 ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอเข้าศึกษาดูงาน
เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล จ านวนมากกว่า 30 หน่วยงาน 
ส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม (เอกสารอ้างอิง : 
เอกสารน าเสนอ “เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร นวัตกรรมเพ่ือโลกสีเขียว”, ตารางกิจกรรม/โครงการ
งานปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 (ตาราง S4-4)) 

การประเมินตนเอง : 

คะแนน 5 

เริ่มมีการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอ่ืน ส่งผลให้
เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ 
เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม 

 

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี 
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 - รายงานประจ าปี เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559 
 - เอกสารน าเสนอ “เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร นวัตกรรมเพ่ือโลกสีเขียว” 
 - เอกสารประชาสัมพันธ์ SUT MBT “นวัตกรรมพลังงานเพ่ือโลกสีเขียว” 
 - เอกสารประชาสัมพันธ์ SUT-ISWM “เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร” 
 - ตาราง S4-1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 

 - ตาราง S4-2 รายชื่ออาจารย์ทีม่ีส่วนร่วมงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 

 - ตาราง S4-3 ร้อยละกิจกรรมต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2559 
 - ตาราง S4-4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ปีการศึกษา 2559 

รายการหลักฐาน  : เว็บไซต์ http://stdb.most.go.th/ 
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ภาคผนวก ง 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที ่378/2560 เรื่อง แตง่ตัง้คณะท างานประกัน

คุณภาพการศึกษา เทคโนธานี 
- แผนการด าเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพหน่วยงาน เทคโนธาน ีตามแนวทางเกณฑ์ TQA 
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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


