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รายงานผลการดาเนินงาน ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
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คณะทางานประกันคุณภาพหน่วยงาน เทคโนธานี
1. ผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
ประธำนคณะทำงำน
2. รองผู้อำนวยกำรเทคโนธำนีฝ่ำยพันธกิจสัมพันธ์
รองประธำน
3. ผู้จัดกำรสำนักงำนผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
คณะทำงำน
4. ผู้จัดกำรสำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร
คณะทำงำน
5. ผู้จัดกำรสำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม
คณะทำงำน
6. ผู้จัดกำรสำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ
คณะทำงำน
7. ผู้จัดกำรสำนักงำนจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี คณะทำงำน
8. หัวหน้ำหน่วยกำรคลังและงบประมำณ
คณะทำงำน
9. รองผู้อำนวยกำรเทคโนธำนีฝ่ำยบริหำรจัดกำรนวัตกรรม
เลขำนุกำรคณะทำงำน
10. นำงสำวปณิตำ กะสินรัมย์
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
11. นำงสำวธนัฐภรณ์ บุญโชติ
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
12. นำงศศิพรรนิภำ ทศดีกรพัฒน์
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
พิมพ์ครั้งที่ 1 :

กรกฎำคม 2560

ผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ : สำนักงำนผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี เทคโนธำนี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
เลขที่ 111 อำคำรสุรพัฒน์ 1
ถ.มหำวิทยำลัย ต.สุรนำรี
อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4859
โทรสำร 0-4422-4814
ผู้ออกแบบปก :

ชุติกำญจน์ อินทร์เอี่ยม
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คานา
รายงานผลการด าเนิ นงาน ตามแนวทางเกณฑ์ รางวั ลคุ ณภาพแห่ งชาติ (TQA) เทคโนธานี ประจ าปี
การศึกษา 2559 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลงานของเทคโนธานี โดยการนาเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ในรอบปีการศึกษา 2559 (กรกฎาคม 2559 –
มิ ถุ น ายน 2560) ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี และคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลั ย ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพื่อให้เ ป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณ ภาพการ
ดาเนินงานจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเทคโนธานีจะนาผลประเมิน ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพองค์กรต่อไป
เทคโนธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดาเนินงานของเทคโนธานี ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) ประจาปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาการทางาน
ของเทคโนธานี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามปณิธาน และวิสัยทัศน์ของเทคโนธานีต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)
ผู้อานวยการเทคโนธานี
ประธานคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนธานี
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บทสรุปผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ ของเทคโนธานี คือการเป็นองค์กรชั้นนาในการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ
ให้บริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเป็นที่พึ่ง ของชุมชน และตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่ มเป้าหมาย ในการพัฒ นาจังหวัด ภูมิภ าคและประเทศ นั่นคือ การส่งเสริมความรู้ การให้
คาปรึกษาเบื้องต้น การนาผลงานวิจัยลงพื้นที่ถ่ายทอดและให้คาปรึกษาเชิงลึก พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ซึ่งในปีการศึกษา 2559 เทคโนธานี ได้นาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการดาเนินงานตามแนวทาง
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA มาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และบรรลุวิสัยทัศน์ข อง
องค์กร สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมทั้ง 6 หมวด ได้ดังนี้
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการบริหารระบบคุณภาพ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการนาองค์กรให้
ประสบความสาเร็จและบรรลุผ ลการดาเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้ องค์กรมีความยั่งยืน พิจารณาจากการ
ปรับปรุงและนาเอาระบบคุณภาพด้านต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
2. การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในองค์กร
2.1 การให้ความสาคัญกับการจัดประชุม/สัมมนาในรูปแบบต่างๆ ที่คนในองค์กรต้องมีส่ วน
ร่วม เช่น การประชุมระดับผู้บริหาร การประชุมประจาเดือนหัวหน้างาน การประชุมย่อยของแต่ละส่วนงาน
การประชุม/สัมมนาบุคลากรประจาปี เพื่อให้ทุก คนตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และสร้างความผูกพันในองค์กร
2.2 กระบวนการแต่งตั้งคณะทางานที่ต้องประกอบไปด้วยทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นต้น
สิ่งที่ต้องการทาในอนาคต
1. การวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง และการพัฒนาผู้นาในอนาคต
2. การสร้างวัฒนธรรม “การสร้างความผูกพันกับลูกค้าที่สาคัญ” ให้กับบุคลากรและผู้นาในอนาคต
หมวดที่ 2 กลยุทธ์
ปัจจัยความสาเร็จ
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร
2. มีการกาหนดหน้าที่ผู้ความรับผิดชอบแผนงานที่ชัดเจน แบ่งตามภารกิจของแต่ละสานักงาน และ
หน่วยงานย่อยภายในเทคโนธานี
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3. มีระบบการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติในทุกระดับ
4. มีการกาหนดช่วงเวลาในการติดตามที่ชัดเจน รวมถึงมีการรายงานผลการติดตาม ผ่านการประชุม
ต่างๆ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญทราบ
สิ่งที่ต้องการปรับปรุงในอนาคต
การวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่คานึงถึงการเปลี่ยนแปลง ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น เพื่อรองรับ
กับความเสี่ยงและโอกาสในอนาคต
หมวดที่ 3 ลูกค้า
ปัจจัยความสาเร็จ
1. การมุ่งเน้นและกาหนดเป็นนโยบายที่สาคัญของผู้บริหารเทคโนธานี เช่น กาหนดให้ความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์คุณภาพ และเป็น KPI การวัดผลงาน การมอบหมายให้งานระบบคุณภาพ
ดาเนิ น โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ คุณ ภาพองค์การสู่ ความเป็ นเลิ ศ หั ว ข้อ “การมุ่ งเน้น ลู กค้า” เพื่ อให้
บุคลากรในองค์กรตระหนักและให้ความสาคัญกับลูกค้ามากขึ้น
2. การพัฒนากระบวนการทางานที่มุ่งเน้นลูกค้า มีการปรับขั้นตอนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้ามากขึ้น พร้อมทั้งบันทึ กเป็นขั้นตอนการทางานที่ส าคัญ ในระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO ให้ชัดเจนและเป็นการดาเนินงานที่ครบวงจร PDCA
3. บุคลากรมีความตระหนักในเรื่อง “การรับฟังเสียงของลูกค้า” มากขึ้น เช่น การเพิ่งช่องทางการรับ
ฟังเสียงของลูกค้า มีการสื่อสารแบบสองทิศทาง รวมถึงมีการสนองตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบทันท่วงที
4. การใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเก็บสารสนเทศที่สาคัญของลูกค้า เช่น การตอบแบบ
ประเมิน ออนไลน์ การลงทะเบี ยนออนไลน์ การขอใช้บริการออนไลน์ เป็นต้น ทาให้ ส ามารถนาข้อมูล มา
ปรับปรุงการทางานให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยอานวย
ความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น เช่น การนาระบบ e-Payment มาในการชาระค่าบริการ เป็นต้น
สิ่งที่ต้องการปรับปรุงในอนาคต
การค้นหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ /บริการ เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ การดึงลูกค้าใหม่ การสร้างโอกาสใน
การขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน
หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ความชัดเจนของ KPI ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2. การจัดการข้อมูลผลการดาเนินงาน (KPI) ด้วยระบบสารสนเทศ
3. ระบบการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติที่ชัดเจน ตามสายบังคับบัญชา
4. การจั ดการความรู้ ในองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ รวมถึงการสื่ อสารความรู้ด้วยช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย ให้สามารถเข้าถึงบุคลากรในทุกระดับ
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สิ่งที่ต้องการปรับปรุงในอนาคต
การทบทวนผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปการจัดลาดับความสาคัญเรื่องที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนาไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม และการถ่ายทอดลาดับความสาคัญดังกล่าว สู่การปฏิบัติ
ของกลุ่มงานต่างๆ
หมวดที่ 5 บุคคล
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญและมุ่งเน้นนโยบายด้านบุคลากร เช่น การผลักดันสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจให้กับพนักงาน ส่งเสริมการพัฒ นาตนเองด้วยการให้ ไปรับการฝึกอบรมเพิ่มเติม นโยบายการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career part) เป็นต้น
2. ค่านิยม การทางานเป็นทีม (Team Work) ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างตัวบุคลากรและการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันตามแนวทางเกณฑ์ TQA
3. ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ทาให้การเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวบุคลากร
มีประสิทธิภาพ เช่น การบันทึกผลการฝึกอบรม การบันทึกผลการทางานระบบออนไลน์ (อยู่ระหว่างพัฒนา)
4. การใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ช่วยให้การเข้าถึงบุคลากรทุกคน
ในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งที่ต้องการปรับปรุงในอนาคต
1. ระบบการจั ดการผลการปฏิบั ติงานของบุคลากร เพื่อสนั บสนุ นให้ เกิดการท างานที่ให้ ผ ลการ
ดาเนินการที่ดีและความผูกพันของบุคลากร
2. วิธีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ
ปัจจัยความสาเร็จ
การนาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน โดยเฉพาะ
ISO 9001 เวอร์ชั่น 2015 ที่ข้อกาหนดเน้นความอยู่รอดขององค์กร เช่น ข้อกาหนดด้านการวิเคราะห์บริบท
องค์กรทั้งภายในและ ภายนอก ทั้งด้านบวกและด้านลบ ข้อกาหนดด้านการวางแผนการจัดการความเสี่ยง
และโอกาส ที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการดาเนินงานที่เน้นวงจร PDCA มีการประเมิน
ติดตามผล และปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
สิ่งที่ต้องการปรับปรุงในอนาคต
การสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของลูกค้าและการควบคุมต้นทุนที่จาเป็น ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สาคัญ
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ง

สรุปภาพรวมผลการดาเนินงาน
จากการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์ TQA นั้น พบว่า องค์กรมีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น แต่
ยังพบข้อควรปรับปรุงที่ต้องดาเนินการเพื่อให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การดาเนินงานตามแนวทางเกณฑ์
TQA ยังช่วยเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลดาเนินงานขององค์กรอย่างก้าวกระโดด ทาให้องค์กรกาหนดกลยุทธ์
หรือแผนพัฒนาองค์กรที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยให้องค์กรดารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน

รายงานผลการดาเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559

จ

สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญตาราง
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กรเทคโนธานี
P1. ลักษณะองค์กร
1. สภาพแวดล้อมขององค์กร
1.1 หลักสูตร และบริการ
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
1.4 สินทรัพย์
1.5 กฎระเบียบข้อบังคับ
2. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
2.1 โครงสร้างองค์กร
2.2 ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ส่งมอบ/ คู่ความร่วมมือ
P2. สภาวการณ์ขององค์กร
1. สภาพด้านการแข่งขัน
2. บริบทเชิงกลยุทธ์
3. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
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
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ส่วนที่ 1
โครงร่างองค์กรเทคโนธานี

- ร่าง -

ส่วนที่ 1
โครงร่างองค์กรเทคโนธานี
P1. ลักษณะองค์กร
เทคโนธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีฐานะ
เที ย บเท่ า ศู น ย์ / สถาบั น /ส านั ก วิ ช า จั ด ตั้ งขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2539 ปั จ จุ บั น มี ก ารแบ่ งส่ ว นงานออกเป็ น 5
สานักงาน ได้แก่ สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร สานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สานักงานบริการวิช าการและโครงการพิเศษ สานักงานจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงทาให้เทคโนธานี มุ่งมั่นเป็นผู้นาในด้านการให้บริการวิชาการ และถ่ายทอด
เทคโนโลยี สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างคลอบคลุม ตั้งแต่งานบริหารจัดการภายในองค์กร
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน การให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ทาหน้ าที่เชื่อมโยงยุ ทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และให้ คาปรึกษา การยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก ผลักดันให้เกิดการนาผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
1. หลักสูตร และบริการ
เทคโนธานี ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
เป็ น ที่ พึ่ งของชุ มชน และตอบสนองความต้ องการของกลุ่ ม เป้ าหมาย ในการพั ฒ นาจังหวัด ภู มิภ าคและ
ประเทศ นั่ น คือ การให้ บ ริ การวิช าการ การส่ งเสริม ความรู้ การให้ ค าปรึกษาเบื้ อ งต้น ตลอดจนการน า
ผลงานวิจัยลงพื้นที่ถ่ายทอด ให้คาปรึกษาเชิงลึก พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน
และสังคม สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นผลสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจการจัดตั้ง เทคโนธานี โดยมีหลักสูตร
และบริการ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : หลักสูตรและบริการของเทคโนธานี
หลักสูตรและบริการ
1. การบริการอบรมสัมมนา หลักสูตรระยะสั้น
ระยะยาว การสัมมนาวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน ค่ายวิทยาศาสตร์

วิธีการให้บริการ
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
- เปิดรับสมัครอบรมตามหลักสูตรที่ได้จัดแผนไว้ หรือรับ
ความต้องการการอบรมจากลูกค้า
- จัดเตรียมการอบรม เช่น ประสานวิทยากร ขออนุมัติ
ค่าใช้จ่าย และประสานรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
- จัดอบรมตามหลักสูตรที่ได้จัดเตรียมไว้
- ประเมินผลและสรุปการอบรม หลังเสร็จสิ้นการอบรม
- รายงานผลการอบรมให้กับผู้บริหาร และลูกค้าทราบ

รายงานผลการดาเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559

1

- ร่าง หลักสูตรและบริการ
2. บริการให้คาปรึกษา เช่น บ่มเพาะธุรกิจส่งเสริม
ให้เกิดการวิจัยและพัฒนา IP ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ITAP ที่ปรึกษาไทย

3. การวิเคราะห์ทดสอบ

4. บริการแหล่งเรียนรู้

5. โครงการบริการพิเศษ
5.1 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

5.2 โครงการพันธกิจสัมพันธ์กบั องค์กรชุมชน

6. บริการพื้นที่เช่า เช่น เช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ /
พื้นที่จัดประชุม – อบรม – สัมมนา
7. อื่นๆ เช่น แปลและล่าม บริการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์

วิธีการให้บริการ
- รับทราบความต้องการและปัญหาเบื้องต้น
- เขียนใบสมัคร/ใบขอใช้บริการ/ส่งตัวอย่าง
- พิจารณาความต้องการของลูกค้าและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
- ดาเนินการ/ให้บริการ ประสานผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา
- แจ้งผล/สรุปงาน/คิดค่าใช้จา่ ย
- เบิกเงินสนับสนุนการวิจัย
- ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการ และส่งตัวอย่าง
- ชาระค่าบริการ
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ
- ส่งผลการวิเคราะห์ให้ลูกค้า
- ติดต่อประสานงานขอเข้าเยี่ยมชม
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่
- ให้บริการเยี่ยมชม
- ชาระค่าบริการ
- ประเมินผลความพึงพอใจ
- สรุปผลงานประจาเดือน
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน
- คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ตามจานวนที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯกาหนด
- ทาสัญญาการเป็นนักเรียนในโครงการฯ
- จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
- จัดสวัสดิการให้นักเรียน
- วัดผลประเมินผลการเรียน
- รายงานผลการดาเนินงานแก่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
- ประชาสัมพันธ์รูปแบบการสนับสนุนการทาโครงการ
- อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ส่งข้อเสนอโครงการฯ
- จัดกิจกรรม Workshop
- ศึกษาดูงานโครงการต้นแบบ
- พิจารณาข้อเสนอโครงการและให้การสนับสนุน
- ติดตามผลการดาเนินงานโครงการฯ
- จัด KM /จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์การให้บริการเช่าพืน้ ที่
- หน่วยงานในและภายนอกมหาวิทยาลัย ขอเช่าสถานที่
- ให้บริการเช่าสถานที่ จัดสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ สิ่งอานวย
ความสะดวก
- รับความต้องการจากลูกค้า
- เสนอราคา ค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์ราคาที่กาหนดไว้
- ยืนยันค่าใช้จ่าย
- จัดทาความต้องการ เสนอลูกค้า
- ชาระค่าบริการ
- ประเมินผลความพึงพอใจ
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- ร่าง 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรชั้นน าในการส่งเสริมและพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ
พันธกิจ : 3 ประการดังนี้
1. เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองต่อ ความต้ องการ ในการพั ฒ นาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ ม เยาวชน และกลุ่ ม การผลิ ต เพื่ อให้ มี
ความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสาคัญ
กับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิด แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป
2. ประสานงานการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี และนวั ต กรรมไปสู่ ภ าคการผลิ ต ให้ มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
3. การให้บริการวิชาการ ให้คาปรึกษาแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิต
และยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
ค่านิยม : ยึดหลักการดาเนินงานให้ลุล่วงและประสบความสาเร็จได้ดังนี้
“SMART TECHNOPOLIS”
S: simplification ระบบการทางานที่คล่องตัว
M: moral
การทางานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม
A: attitude
การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
R: reliability การทางานทีม่ ีความน่าเชื่อถือ
T: team work การทางานเป็นทีม
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจ
1. มี ก ารบริ ห ารจั ด การแบบรวมบริ ก าร มหาวิทยาลัยมีนโยบายแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
ประสานภารกิจ
มีลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ 1. ลดขั้นตอน การทางาน
หรือลดระยะเวลาในการทางาน 2. ความประหยัด คุ้มค่า
และ 3. เกิดประโยชน์สู งสุ ด ซึ่งเป็นการส่ งเสริมให้ เทคโน
ธานีการดาเนินงานบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้
2. ความสามารถในการสร้ างพั นธมิ ตรเพื่ อ เทคโนธานี มี ระบบและกลไกในการสร้ างพั นธมิ ตรและ
ให้บริการอย่างเป็นระบบ
เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน
3. ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ เทคโนธานี มีกระบวนการในการสนับสนุนให้คณาจารย์นา
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
ผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอด เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์
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- ร่าง 3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
เทคโนธานี จ าแนกบุ คลากรเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แก่ 1) พนักงานมหาวิทยาลั ย ได้แก่ ผู้ บริหารหน่วยงาน
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้จัดการสานักงาน หัวหน้าโครงการ จานวน 12 คน และ 2) พนักงานเทคโนธานี
จาแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พนักงานประจาเทคโนธานี จานวน 53 คน ลูกจ้างชั่วคราวเทคโนธานี จานวน 68
คน รวม 121 คน รวมทั้งสิ้น 133 คน ซึ่งคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรเทคโนธานี มีตั้งแต่ระดับ ต่ากว่า
ปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาเอก รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : จานวนบุคลากรเทคโนธานีตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560)
สถานภาพพนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร (ผอ., รอง ผอ.,ผู้จัดการ
สานักงาน หัวหน้าโครงการฯ)
พนักงานเทคโนธานี
- พนักงานประจาเทคโนธานี
- ลูกจ้างชัว่ คราวเทคโนธานี
รวมพนักงานเทคโนธานี
รวมทั้งสิ้น

ต่่ากว่าปริญญา
ตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญา ปริญญา
ตรี
โท

ปริญญา
เอก

รวม

-

-

-

12

12

3
7
10
10

41
56
97
97

8
4
12
12

1
1
2
14

53
68
121
133

องค์ป ระกอบที่ทาให้ บุ คลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพื่อให้ เทคโนธานี บรรลุ พันธกิจและ
วิสัยทัศน์ จาแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. กลุ่มของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
1. เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนพิเศษ ที่เหมาะสมกับภาระงานและความสามารถของบุคลากร
2. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ
3. การให้ความรู้การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกัน
อุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
5. สภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม facility เช่น สถานที่ทางาน สาธารณูปโภค พื้นที่ใน
การทากิจกรรม/รับรองเป็นเป็นหมู่คณะ
2. กลุ่มของผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนพิเศษที่เหมาะสมกับภาระงาน และความสามารถของผู้บริหาร
2. ภาระงานสาหรับการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้บริหาร
3. ผลกาไรขององค์กร
นอกจากนี้ เทคโนธานี ได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่สานักงานสีเขียว (Green office) โดยมี
กิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วม เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในการดาเนินงานภายในสานักงาน ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในการลดและป้องกันการปล่อยขยะของ
เสียและมลพิษอื่นๆ จากกิจกรรมการทางาน รวมถึงการดาเนินงานกิจกรรม 5ส เพื่อช่วยส่งเสริมสุขลักษณะและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีในสานักงาน เป็นต้น
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- ร่าง 4. สินทรัพย์
เทคโนธานี มีสินทรัพย์ประเภทอาคารสถานที่ จานวน 7 อาคาร แบ่งเป็นอาคารสาหรับสนับสนุน
ภารกิจ ด้านการให้ บ ริ การจั ดอบรม/สั ม มนา จัดนิ ทรรศการ งานประชุมต่ างๆ จานวน 2 อาคาร ได้แ ก่
อาคารสุรพัฒ น์ 1 และอาคารสุรพัฒ น์ 2 และอาคารสาหรับสนับสนุนภารกิจการให้บริการแหล่งเรียนรู้
จานวน 5 อาคาร ได้แก่ อาคารสานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร อาคารเมืองจราจร อาคารสุรพัฒน์ 6
(อุทยานผีเสื้อ) อาคารกาญจนาภิเษก อาคารสวนพฤกษศาสตร์
เทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ เทคโนโลยี เครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ข อง
ห้ องปฏิบั ติการ ที่ส นั บ สนุ น บริการการวิเคราะห์ ทดสอบด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ คุณ ภาพน้า การ
วิเคราะห์ทดสอบอาหารและทดสอบทางจุลชีววิทยา การวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและชีวเคมี การวิเคราะห์
ทดสอบทางกายภาพและกล้ องจุล ทรรศน์ การวิเคราะห์ ทางการเกษตร การทดสอบวัส ดุก่อสร้าง การ
ตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
5. กฎระเบียบข้อบังคับ
1. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจาเทคโนธานี
6. ข้อกาหนดระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015
7. ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน้างาน และ
ระดับบริหาร กระทรวงแรงงาน
8. ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
1. โครงสร้างองค์กร
เทคโนธานี ด าเนิ น งานภายใต้ ก ากั บ ของ “คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ” ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้ แทนจากสานักวิชา และศูนย์ต่างๆ ซึ่ งมีอธิการบดีเป็นประธาน
กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อานวยการเทคโนธานี
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และรองผู้ อานวยการเป็ นกรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ ทาหน้าที่วางแผนและ
กาหนดนโยบายในภาพรวม กากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กาหนด
ภายใต้การบริหารงานโดยผู้อานวยการเทคโนธานี ประกอบด้วย รองผู้อานวยการ ผู้จัดการสานักงาน
หัวหน้างาน/หัวหน้าโครงการ ตามลาดับขั้น แสดงแผนภูมิที่ 1
โดยมีการรายงานผลการบริหารงานเทคโนธานี ผ่านที่ ประชุมผู้บริหารเทคโนธานีในเวทีต่างๆ ได้แก่
การประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย การประชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการ การประชุ ม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เป็นต้น
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- ร่าง แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2560

2. ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตารางที่ 3 : ตารางแสดงประเภทลูกค้า/ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
ล่าดับ

ประเภทของลูกค้า

ความต้องการและความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ บริการ
และการปฏิบัติ

1

นักเรียน นักศึกษา

- ความรู้ที่ได้รับนอกเหนือจากในห้องเรียน
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน
- ใบรับรอง/วุฒิบัตร

2

เกษตรกร/องค์กรชุมชน

- องค์ความรู้ที่สามารถที่เข้าใจง่ายและนาไปใช้ได้จริง
- เครือข่ายความร่วมมือ

3

หน่วยงานองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน - หลักสูตร/ความรู้ที่สามารถตอบ KPI ของหน่วยงาน
- ที่ปรึกษาที่มีความสามารถในการดาเนินงานฯ
- เครือข่ายความร่วมมือ

4

ผู้ประกอบการ/บริษัท/โรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม

5

บุคคลทั่วไป

- ความรู้/การนาไปใช้ประโยชน์/การนาไปต่อยอดธุรกิจ
- หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ ราคาเหมาะสม
- งบประมาณสนับสนุน
- องค์ความรู้/นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
-- ได้
รับความรู
้/คุณรภาพผลงาน
ตลาด/คู
่ค้าทางธุ
กิจ การจับคูตรงตามต้
่ธุรกิจเพื่ออเพิงการ
่มรายได้
-- การบริ
ก
าร/ประสานงานที
ด
่
ี
มี
ค
ณ
ุ
ภาพและรวดเร็
ว
ใบรับรอง/วุฒิบัตร
- เครือข่ายความร่วมมือ
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- ร่าง ล่าดับ

1
2
3

ประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการและความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ บริการ
และการปฏิบัติ

ครู/อาจารย์ ผู้ปกครอง โรงเรียน

หลักสูตร/ความรู้ ตรงกับความต้องการ และ
หลากหลาย
สาขาวิชา/สานักวิชาฯ มหาวิทยาลัย สนับสนุนคณาอาจารย์มีภาระงานบริการวิชาการมาก
ขึ้น
หน่วยฝึกอบรม/สานักงานบริการ การบรรลุความสาเร็จร่วมกัน
วิชาการ/อุทยานวิทยาศาสตร์แห่ง การมีเครือข่ายความร่วมมือ
อื่น

3. ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ตารางที่ 4 : ตารางแสดงประเภทผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ล่าดับ

ผู้ส่งมอบ

กลไกการ
สื่อสาร

บทบาท ต่อ ระบบงาน และ การ
ส่งเสริม ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

อีเมล์/
ส่งมอบเครื่องมือที่มีความ
โทรศัพท์/
ถูกต้องแม่นยาเพียงพอ
Social/ web
site

การมีส่วนช่วยให้เกิด
นวัตกรรม

1

บริษัทเอกชน

2

ผู้ประกอบการ เช่น
อาหาร/เครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ ที่พัก ฯลฯ

อีเมล์/
โทรศัพท์

3

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น ส่วน
อาคารฯ บรรณสารฯ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย

อีเมล์ /
ส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ ให้บริการและส่งมอบ
Social / ตามภารกิจของหน่วยงานได้ ผลิตภัณฑ์ตรงตามความ
web site / อย่างถูกต้อง และตรงต่อเวลา ต้องการ
MIS

ล่าดับ

คู่ความร่วมมือ

กลไกการ
สื่อสาร

1

องค์กรภาครัฐ
กระทรวงต่างๆ เช่น
กระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ,
กระทรวงศึกษาธิการ,
สวทช. ฯลฯ

อีเมล์ /
Social /
web site/
โทรศัพท์

ทาให้สามารถวิเคราะห์
ทดสอบมีความน่าเชื่อถือ
มีการกลับมาใช้ซา้

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ให้บริการและส่งมอบ
และได้มาตรฐาน ตามระบบ ผลิตภัณฑ์ตรงตามความ
ISO9001:2008
ต้องการ

บทบาท ต่อ ระบบงาน และ
การส่งเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

การมีส่วนช่วยให้เกิด
นวัตกรรม

เป็นผู้กาหนดนโยบายและ งบประมาณสนับสนุน
แนวทางในการดาเนินงาน
ก่อให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับผู้ให้
งบประมาณ นาปสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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- ร่าง เทคโนธานี มีข้อกาหนดที่สาคัญ ในการดาเนินงานร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ส่งมอบ/คู่ความ
ร่วมมือ ได้แก่ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี พ.ศ. 2533 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วย การจัดตั้งเทคโนธานี ข้อกาหนดระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
P2. สภาวการณ์ขององค์กร
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
1. ลาดับการแข่งขัน
ลาดับการแข่งขันของเทคโนธานี เทียบเคียงได้กับ อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ของหลาย
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกัน
ของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐบาล อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส านั ก งานอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโน โลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการเปรียบเทียบลาดับในการแข่งขัน เนื่องจากเทคโนธานีมี
ขอบข่ายการดาเนินงานที่นอกเหนือจากการเป็น อุทยานวิทยาศาสตร์ อาทิ โครงการบริการพิเศษต่างๆ ที่
ได้รับ มอบหมายจากมหาวิทยาลั ย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ การเติมโตขององค์กรในด้านรายได้เงินอุดหนุ นและ
วิสาหกิจ โดยพิจารณาย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2557 – 2559) เทคโนธานีมีรายรับ (อุดหนุนและ
วิสาหกิจ) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 32.61
2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล เช่น การจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
2) การเปลี่ยนแปลงในองค์กรของคู่ความร่วมมือ
3) ธุรกิจหรือคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันเพิ่มมากขึ้น
4) การมีเครือข่ายและพันธมิตรที่ดีเป็นโอกาสที่สามารถสร้างนวัตกรรม
5) การสื่อสารที่มีความรวดเร็วสูงและครอบคลุม
6) กระแสการเปลี่ยนของโลก (Trends) ค่านิยม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
7) สภาพเศรษฐกิจและสังคม
8) การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น บุคลากร สถานที่
ให้บริการ และระบบสารสนเทศ เป็นต้น
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ตารางที่ 5 : ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
ล่าดับ

รายละเอียด

1

ด้านหลักสูตรและ
บริการ

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

- จัดทาหลักสูตรและบริการที่ตอบสนองและ - มีแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้
ตามความต้องการลูกค้า
เฉพาะที่หลากหลาย
- การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ที่แข่งขันและสามารถนาไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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- ร่าง ล่าดับ

รายละเอียด

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

2

ด้านการปฏิบัติการ - การสร้างระบบแรงจูงใจเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
หรือพันธมิตรมาร่วมดาเนินการพันธกิจ
- การพัฒนาระบบกากับและติดตามผลการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจ
- การบริหารจัดการทรัพย์สินและแหล่ง
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล

3

ด้านความ
- การพัฒนาองค์กรชุมชนให้มีการพัฒนาด้าน - ความสามารถในการสร้าง
รับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วย พันธมิตรในการพัฒนาองค์กร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชุมชน
- มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
องค์กรชุมชนที่หลากหลาย

4

ด้านบุคคล

- การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้
สามารถตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบาย

- มีการดาเนินการในรูปแบบรวม
บริการประสานภารกิจ
- มีการทางานอย่างเป็นระบบ
ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008
และมีการขึ้นทะเบียนเป็นที่
ปรึกษาไทยกระทรวงการคลัง
และองค์กรวิชาชีพต่างๆ

- มีบุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่พร้อม
รองรับการทางานที่ทา้ ทาย

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด่าเนินการ
1. การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ปั จ จุ บั น เทคโนธานี ได้ ใช้ร ะบบบริห ารคุ ณ ภาพ ISO 9001 : 2008 (2015) มาช่ ว ยติ ด ตามและ
พัฒนาการทางานอย่างเป็นมาตรฐาน รวมถึงการนาวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาช่วยปรับปรุงการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินงาน ได้แก่ กิจกรรม 5ส
การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management: KM) เป็นต้น
2. การประเมินผลงาน
เทคโนธานี มีการประเมินผลงานภายใต้ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) การประกันคุณภาพที่
มหาวิทยาลัยกาหนด รวมถึงระบบการบริการจัดการความเสี่ยง (Risk Management: RM) นอกจากนี้ มีการ
ติดตามผลการดาเนินงานจากการรายงาน KPI ตามแผนปฏิบัติการประจาปีในทุกไตรมาส มีการติดตามผล
การดาเนิ น งานตามวัตถุป ระสงค์คุณ ภาพในระบบบริห ารคุณ ภาพ ISO 9001 ปีล ะ 2 ครั้ง ตามวาระการ
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review)
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงาน
ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
เป้าหมายของการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือเพื่อการพัฒ นากระบวนการบริห ารจัดการ
องค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ TQA ช่วยเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถ
วางกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อกาหนดต่างๆ ของ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) แบ่งเป็น 6 หมวดดาเนินการ และ 1 หมวดผลลัพธ์ รวมเป็น 7 หมวด
ด้วยกัน ดังนี้
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
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 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร และการกากับดูแลองค์กร
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
ผลการดาเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของเทคโนธานี ปีการศึกษา
2559 สามารถแยกเป็นหมวดๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้
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หมวดที่ 1 การนาองค์กร
หลักใหญ่เกณฑ์ TQA : การปฏิบัติตนของผู้นาระดับสูง ชี้นา และทาให้องค์กรมีความยั่งยืนอย่างไร รวมถึง
ระบบการกากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE System) ทั้งวิธีการที่องค์กรใช้เพื่อบรรลุผลความรับผิดชอบ
ด้านกฎหมาย จริยธรรม และต่อสังคม

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. การนาองค์กรของผู้บริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูง มีความมุ่งมั่นในการนาองค์กรให้ประสบความสาเร็จและมีผลการดาเนินงานที่เป็น
เลิศ เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืน โดยการปรับปรุงระบบคุณภาพของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
ระบบประกัน คุณภาพ IQA ระบบคุณ ภาพมาตรฐาน ISO ระบบบริห ารความเสี่ ยง RM ระบบการจั ดการ
ความรู้ KM รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนให้การทางานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น กิจกรรม 5
ส กิจกรรมสานักงานสีเขียว Green Office เป็นต้น ลาดับการปรับปรุงระบบคุณภาพแสดงดังตารางที่ 6
ในปีงบประมาณ 2559 ผู้บริหารระดับสูง ได้มีนโนบายให้นาเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
มาปรับใช้ในงานประกันคุณภาพของหน่วยงานเทคโนธานี ควบคู่ไปกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
(CUPT QA) และมอบหมายให้หน่วยบริหารระบบคุณภาพฯ สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี เป็นหน่วยงาน
รับ สนองนโยบาย โดยการดาเนินงานจัดหาวิทยากรมาให้ ความรู้กับบุ คลากรเกี่ยวกับเกณฑ์ TQA การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรม TQA การสร้างบรรยากาศให้คนในองค์กรทราบถึงการจะมุ่งสู่ TQA ในอนาคต
ผ่ านช่ องประชาสั ม พั น ธ์ทุ ก ช่อ งทางที่ มี อยู่ นอกจากนี้ ยั งสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรที่ เกี่ ยวข้ องได้เข้ารับ การ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ต่างๆ เพื่อให้นาความรู้มาพัฒนาหน่วยงานได้
และในปี งบประมาณปั จ จุ บั น 2560 ผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง ได้ พิ จ ารณาขอน าเกณฑ์ รางวัล คุ ณ ภาพ
แห่งชาติ (TQA) มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการนาเกณฑ์ (TQA)
มาเป็นแนวทางในการประเมินตนเองของเทคโนธานี เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศและ
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร และได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ครั้ง ที่
1/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการดาเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559

11

ตารางที่ 6 ลาดับการปรับปรุงด้านคุณภาพองค์กรของเทคโนธานี
ปี พ.ศ.
2543
2547
2550
2552
2553
2558
2559
2560
10/2560

ระบบด้านคุณภาพ

กิจกรรมด้านคุณภาพ

ISO 9002 : 1994
ISO 9001 : 2000
ISO 9001 : 2000, IQA (สกอ.)
ISO 9001 : 2000, IQA (สกอ.), RM, KM
ISO 9001 : 2008, IQA (สกอ.), RM, KM
ISO 9001 : 2008, IQA (ทปอ.), RM, KM
ISO 9001 : 2008, IQA (ทปอ.+ TQA), RM, KM
ISO 9001 : 2008, IQA (TQA), Risks & Opportunity , KM
ISO 9001 : 2015, IQA (TQA), Risks & Opportunity, KM

5ส
5ส
5ส
5ส
5ส
5ส
5ส, Green Office
5ส, Green Office, Lean Project
5ส, Green Office, Lean Project

2. การกาหนดทิศทางขององค์กร
ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้กาหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม ขององค์กร โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับรอง
(รองผู้อานวยการ ผู้จัดการสานักงาน หัวหน้างาน หัวหน้าโครงการฯ) และบุคลากรระดับปฏิบัติการ มีส่วน
ร่ว มในการกาหนดวิสั ย ทั ศน์ ค่ านิ ย ม ผ่ านการประชุม สั ม มนาเชิงปฏิบั ติ การ โครงการ “การพั ฒ นาและ
ยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” (14 – 15 พฤษภาคม 2559)
วิสัยทัศน์ เทคโนธานี “เป็น องค์กรชั้นนาในการส่งเสริมและพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ”
ผู้น าระดับ สูง มุ่งมั่น ให้ บุ คลากรยึดหลัก “ค่านิ ยม” เป็นหลั กการในการดาเนินงานทั่ว ทั้งองค์กร
เพื่อให้ลุล่วงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ “SMART TECHNOPOLIS”
S: simplification ระบบการทางานที่คล่องตัว
M: moral
การทางานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม
A: attitude
การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
R: reliability การทางานทีม่ ีความน่าเชื่อถือ
T: team work การทางานเป็นทีม
ทั้งนี้ในส่วนของพันธกิจ เทคโนธานี มีพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่การก่อตั้งเทคโนธานี
พันธกิจ เทคโนธานี มี 3 ประการดังนี้
1. เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อ สั งคมที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาก าลั งคนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มการผลิต
เพื่อให้มีความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้
ความสาคัญกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิด แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป
2. ประสานงานการปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
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3. การให้บริการวิชาการ ให้คาปรึกษาแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒ นา
ศักยภาพขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
3. การสื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
การสื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม มีการถ่ายทอดสู่บุคลากรผ่านการประชุม/สัมมนาในโอกาส
ต่างๆ อาทิ การประชุมประจาปีพนักงานเทคโนธานี การประชุมประจาเดือนหัวหน้างาน การสัมมนาเพื่อ
พัฒนาบุคลากรเทคโนธานี เช่น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ” (วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2559) ซึ่งผู้บริหารระดับสูง ได้มีการสื่อสารนโยบายและแนว
ทางการดาเนินงานขององค์กรในการประชุมสัมมนาระดับองค์กรดังกล่าว

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
นอกจากนี้ หน่วยบริหารระบบคุณภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง ในการถ่ายทอดนโยบาย
ต่างๆ ด้านคุณภาพสู่บุคลากรทุกระดับ ยังได้ทาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานระบบคุณภาพ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธ
กิจ ของเทคโนธานี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ต่างๆ ภายในเทคโนธานี ซึ่งใน
ขณะเดียวกันลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ก็สามารถทราบถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของเทคโนธานี
ผ่ าน เว็ บ ไซ ต์ เท ค โน ธานี (http://technopolis.sut.ac.th/) แ ล ะสื่ อ ออ น ไล น์ Face Book เท ค โน ธานี
(https://www.facebook.com/TNSUT/)
4. การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ ให้ ค วามส าคั ญ อย่ างมาก ในค่ านิ ย มด้ า น M: moral การท างานที่ โปร่ งใส มี
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกๆ ด้าน ดังนั้น ในการดาเนินงานของเทคโนธานีส่วนใหญ่ จึงเป็นการ
ทางานที่ผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะทางานในชุดต่างๆ โดยการแต่งตั้งของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิด
การโปร่งใสในการทางาน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร ของบุคลากรแต่ละ
ระดับ เป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการคิดริเริ่ม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ความก้าวหน้าและการ
พัฒนาหน่วยงาน มีการติดตามผล การดาเนินงานตามภารกิจ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การนานโยบาย
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้บริหารงานอย่างเหมาะสม อาทิเช่น คณะกรรมการ
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ประกัน คุณภาพการศึกษา คณะทางานการบริหารความเสี่ยง คณะทางานการจัดการความรู้ คณะทางาน
ระบบมาตรฐาน ISO คณะทางานดาเนินกิจกรรม 5ส คณะทางานโครงการสานักงานสีเขียว (Green Office)
เป็ น ต้น (เอกสารประกอบที่ 1.1 : ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, เอกสารประกอบที่ 1.2 :
คาสั่ง/ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง)
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการแต่งตั้งตาแหน่ง “ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย” เพิ่มเติมใน
โครงสร้างการบริหาร ในสังกัดสานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี ทาหน้า ที่ให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบ
และช่วยกลั่นกรอง กฏระเบียบต่างๆ รวมถึงข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของเทคโนธานี เพื่อให้
การดาเนินงานของ เทคโนธานี ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย แสดงดังภาพโครงสร้างการบริหารงานเทคโน
ธานี
5. ระบบกากับดูแลองค์กร
เทคโนธานี ด าเนิ น งานภายใต้ ก ากั บ ของ “คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ” ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้แทนจากสานักวิชา และศูนย์ต่างๆ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน
กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อานวยการเทคโนธานี
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และรองผู้ อานวยการเป็ นกรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ ทาหน้าที่วางแผนและ
กาหนดนโยบายในภาพรวม กากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กาหนด (เอกสารประกอบที่ 1.2
: คาสั่ง/ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง)

โครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี
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6. การประเมินผู้นา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิผลของผู้นาและระบบการนาองค์กร
การประเมินผลผู้นาหรือผู้บริหารเทคโนธานี เป็นการรับฟังความคิดเห็นแบบสองทิศทาง คือ จาก
ระดับ “ล่างขึ้นบน” ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ประเมินผลการบริหารงานของทีมผู้บริหาร ในระบบ
ออน ไลน์ ซึ่ ง ไม่ สาม ารถระบุ ตั ว ต น ของผู้ ป ระเมิ น ได้ ผ่ า น การ login เข้ า เว็ บ ไซ ต์ เ ท คโน ธานี
(http://technopolis.sut.ac.th) โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับไปร่วมประเมิน ทาง e-mail
และ กลุ่ม line หน่วยงาน

ภาพประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้พนักงานร่วมประเมินและเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารองค์กรของทีมผู้บริหารเทคโนธานี
และจาก “บนลงล่ าง” คือ ได้ มี การส่ งแบบประเมิน ให้ คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี ได้ร่ว ม
ประเมิน ทีมบริหารในฐานะเป็นผู้กากับดูแลองค์กร โดยใช้กลไกงานบริหารระบบคุณภาพ เทคโนธานี เป็น
หน่วยงานที่รับดาเนินการและสรุปผลการประเมินเสนอทีมผู้บริหารในช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและนามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานในการบริหารงาน ซึ่งรายละเอียดแบบประเมิน
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนที่ 2 การปะเมิน ภาวะผู้นาของ
ผู้บริหาร ส่วนที่ 3 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (เอกสารประกอบที่ 1.3 : แบบฟอร์มประมินผู้บริหาร)
7. การกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารระดับสูง ได้มีการกากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ
เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2560 ใน 2 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1) งานบริการวิชาการ และ 2) งานปรับ
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึง 6 โครงการ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยมีการกากับ
และติดตามผลการดาเนินงานเป็นรายเดือนผ่านการประชุมประจาเดือน ระดับผู้จัดการสานักงาน/หัวหน้างาน
และรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเป็นรายไตรมาส ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี และรายงานผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมเวทีต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ การประชุมคณะกรรมการส่ งเสริม กิจการสภา
มหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทั้งได้ติดตามการดาเนินงาน
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ตามมติ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกไตรมาส และมี
การประเมิ น ผลงานโดยรวมเป็ น ประจ าทุ ก 6 เดื อ น (เอกสารประกอบที่ 1.4 : รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 3/2559, 4/2559, 1/2560 และ 2/2560)
8. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารระดับสูง มีความมุ่งมั่นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงได้ให้
การสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมกับ ชุมชนรอบข้างตลอดมา อาทิ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ได้มีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลตาบลสุรนารี โดย มทส. จะช่วยรับดาเนินการจัดการขยะที่เกิดขึ้นบริเวณที่
มี นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย พั ก อาศั ย อยู่ ห นาแน่ น เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น บ่ อ ฝั งกลบขยะของเทศบาลนคร
นครราชสีมามีข้อจากัดในการรองรับขยะ จึงได้มีบันทึกข้อตกลงการรับกาจัดขยะจากเทศบาลตาบลสุรนารีขึ้น
โดยใช้เทคโนโลยีเชิงกล - ชีวภาพ (MBT) หรือ เทคโนโลยีการหมัก (Composting) เพื่อยุบกองและลดกลิ่น
ซึ่งเป็นผลงาน วิจัยของ ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ (ผู้อานวยการเทคโนธานี) และทีมนักวิจัย เพื่อช่วยลด
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างบริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และช่วยสร้างความผาสุกแก่ชุมชน
นอกจากนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาได้มีการทาบันทึกความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง (คือ เทศบาลเมือง ปักธงชัย อ.ปักธงชัย เทศบาล
ตาบล ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด และเทศบาลตาบลแชะ อ.ครบุรี ) ที่จะนานวัตกรรม ระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT-MBT) มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทิ้งขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เหลือไปกาจัดที่ปลายทางน้อยที่สุดอันเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการขยะที่ ยั่งยื น รวมถึงร่วมมือผลั กดัน ให้ เกิดระบบการกาจัดขยะที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม และร่ว ม
ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่ อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและพัฒนาเป็นต้นแบบโคราช
เมืองสะอาด เป็นลาดับต่อไป

ภาพการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดที่ 2 กลยุทธ์
หลักใหญ่เกณฑ์ TQA : องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการจัดทาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ
องค์กร การนาไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. การจัดทาแผนการดาเนินงานของเทคโนธานี
แผนการด าเนิ น งานเทคโนธานี จัด ท าขึ้ น เป็ น ประจ าทุ ก ปี งบประมาณ โดยการจั ด ท าแผนการ
ดาเนินงานของเทคโนธานี ถูกจัดทาให้ มีความสอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยา
เทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย
1. แผนพัฒ นามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการเพื่อ
เป็นที่พึ่งของสังคม เป้าประสงค์หลัก คือ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่ง
ให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี แบะการบริการวิชาการ โดยมีตัวชี้วัดหลัก ได้แก่
1) จ านวนทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาที่น าไปให้ บริการเชิงพาณิ ช ย์ 2) จานวนโครงการด้านพั นธกิจสั มพันธ์กับ
มหาวิทยาลัยกับองค์กรชุมชน 3) ร้อยละของเครือข่ายที่มีการดาเนินกิจกรรมให้เห็นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง 4)
รายได้ที่เกิดจากการนางานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
2. งานประจาตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 2 งานหลัก ได้แก่
งานบริการวิชาการ และ งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
3. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 6 โครงการ ได้แก่ 1)
โครงการสืบสานคุณค่าศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) โครงการเสริมสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับ
องค์กรชุมชน 3) โครงการบริการวิชาการเชิงรุก 4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 5)
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่ยุดเศรษฐกิจดิจิทัล 6) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
การค้าของจังหวัดนครราชสีมา
(เอกสารอ้ างอิ ง : แผนพั ฒ นามหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) งานประจาตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 งบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบัติการ เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จะมีทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมระดมสมอง ซึ่งใน
ส่ว นของเทคโนธานี ได้มีการระดมสมองภายในหน่วยงานก่อนที่จะส่ งข้อมูล ให้ กับมหาวิทยาลั ยรวบรวม
กิจกรรมการระดมสมองดังกล่าวเกิดขึ้น ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 5 เทคโนธานี
(ปีงบประมาณ 2560 - 2564) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยมีรองอธิการบดีผ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กร
ชุมชน ร่วมเป็น ประธานในพิธีเปิ ดกิจกรรม และผู้อานวยการเทคโนธานีกล่าวมอบแนวนโยบาย บรรยาย
ถ่ายทอดความรู้ และ การสั มมนาเชิงปฏิบั ติการ “การจัดท าแผนกลยุทธ์เทคโนธานี 4.0 (Technopolis
รายงานผลการดาเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559
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4.0)” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยผู้อานวยการเทคโนธานี ได้ให้แนวนโยบายการดาเนินงานของเทคโน
ธานี ในยุค Thailand 4.0 เพื่อให้บุคลากรนาไปจัดทาเป็นกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานต่อไป

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนกลยุทธ์เทคโนธานี 4.0 (Technopolis 4.0)”
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการ การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติการและการติดตามผลการปฏิบัติการ
หน่วยการคลังและงบประมาณ เทคโนธานี ได้จัดทาแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ 2560 ให้สอดคล้องกับลักษณะงานตามภารกิจ และจัดสรรงบประมาณในแต่ ละสานักงาน และ
หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามโครงสร้างบริหารงาน เทคโนธานี โดยมีการประชุมหารือเพื่อทาความเข้าใจกับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทางบประมาณอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่ นกรอง
งบประมาณรายจ่ า ยโครงการบริ ก ารวิช าการเชิ ง รุก (เอกสารประกอบที่ 1.2 : ค าสั่ ง/ประกาศต่ า งๆที่
เกี่ยวข้อง) เป็นต้น ทั้งนี้ เล่มแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมบริหารเทคโนธานี และผู้บริหารระดับสูง จะถูกแจกจ่ายให้แต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ยึดถือ
เป็นแผนปฏิบัติการ และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณทุก 6 เดือน
การถ่ายทอดแผนสู่ การปฏิบั ติ จะเป็ นการประชุมชี้แจงงานและแบ่ งหน้าที่ความรับผิ ดชอบตาม
ภารกิจของแต่ละสานักงาน โดยแต่ละสานักงานจะแจกจ่ายงานตามส่วนงานย่อยและกาหนดให้มีผู้รับชอบ
รายบุ คคล เพื่อให้ ทราบถึงแผนที่ต้องปฏิบัติ จานวนตัวชี้วัด จานวนงบประมาณ รวมถึงการติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบ
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ภาพการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานในการประชุมประจาเดือน
3. การประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เทคโนธานี ได้เสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปี ให้ ผู้บริห าร 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 ในวัน พุธที่ 1 กุมภาพัน ธ์ 2560 และ 4) การประชุมคณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี ครั้งที่
2/2560 ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
และมี การประเมิน ผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วัดผลงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ ผลเพื่อหาสาเหตุ
ปัจ จัย อื่น ๆ ที่มีผ ลกระทบทาให้ ผ ลดาเนิ นงานไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี
พิจารณาเป็นประจาทุกไตรมาส (เอกสารประกอบที่ 1.4 : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโน
ธานี ครั้งที่ 3/2559, 4/2559, 1/2560 และ 2/2560)
4. กระบวนการจัดทากลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้า
นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามภาระกิจและโครงการที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยแล้วนั้ น เทคโนธานี ยังมี กระบวนการจัดทากลยุทธ์ “การมุ่งเน้นลูกค้า” ตามข้อกาหนดของ
ระบบมาตรฐานคุณ ภาพ ISO 9001:2015 โดยเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ การกาหนดนโยบายคุณ ภาพให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ตามด้วยวัตถุประสงค์คุณภาพ ซึ่งเป็นการกาหนดเป้าหมายเพื่อให้นโยบาย
คุณภาพนั้นเป็นไปได้ จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์บริบทองค์กร (Context) ความสามารถและสมรรถนะหลัก
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ขององค์กร จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ความได้เปรียบเชิงกลยุ ทธ์ ความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อกาหนกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้บรรลุนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ
ซึ่งจัดทาโดยคณะกรรมการและคณะทางานบริหารความเสี่ยงและโอกาส เทคโนธานี และมีทบทวนปรับปรุง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อองค์กรขึ้นอยู่กับความเหมาะสม (เอกสารอ้างอิง :เอกสารระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO (Document center))
และในปี งบประมาณ 2560 นี้ ได้มีการทบทวนบริบทองค์กร การค้นหาความเสี่ยงและโอกาส ที่
ส่งผลต่อนโยบายและเป้าหมายคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ขององค์กรเป็ น หลัก พร้อมทั้งจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับ ความเสี่ ยงและโอกาสดังกล่ าว นาโดยทีม
ผู้บริหาร และคณะทางานบริหารความเสี่ยงและโอกาส เทคโนธานี ซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท SGS (ประเทศ
ไทย) จากัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้ข้อกาหนดระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO
9001 เวอร์ชั่น 2015

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความเสี่ยง และโอกาสขององค์กร เพื่อการแข่งขันใน
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล” ในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 3 ลูกค้า
หลักใหญ่เกณฑ์ TQA : องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า เพื่อความสาเร็จด้านตลาด
ในระยะยาวครอบคลุ มถึงวิธี การที่ องค์ กรรับ ฟั ง เสี ยงของลู ก ค้า การสร้างความสั มพั นธ์กับ ลู กค้ า และใช้
สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อปรับปรุงและหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. การรับฟังของลูกค้า
เทคโนธานี ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ จึงได้ดาเนินโครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ “การมุ่งเน้นลูกค้า” ขึ้น ดังนี้
เมื่อวันที่ 12 -13 พฤศจิกายน 2559 เทคโนธานี ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” โดยให้มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ในเรื่องการรับฟังเสียงของลูกค้านับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในการอยู่
รอดขององค์กร ทั้งนี้ ได้วิทยากรภายนอก รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้ใน
กิจกรรมครั้งนี้ โดยภายในการสัมมนา ได้ให้บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า อาทิ
a. กลุ่มลูกค้าที่สาคัญ และความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่ม (ตารางที่
7)
b. วิธีการสื่อสารช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า การรับข้อร้องเรียนต่างๆ (ตารางที่ 8)
c. การจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของลูกค้า
d. วิธีการสร้างความผูกพันกับลูกค้า เป็นต้น
ตารางที่ 7 ลูกค้าที่สาคัญ และความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า
ลาดับ

ประเภทของลูกค้า

ความต้องการและความคาดหวังในหลักสูตร/บริการและการปฏิบตั ิ

1

นักเรียน นักศึกษา

- ความรู้ที่ได้รับนอกเหนือจากในห้องเรียน
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน
- ใบรับรอง/วุฒิบตั ร

2

เกษตรกร/องค์กรชุมชน

- องค์ความรู้ที่สามารถที่เข้าใจง่ายและนาไปใช้ได้จริง
- เครือข่ายความร่วมมือ

3

หน่วยงานองค์กรภาครัฐ/ - หลักสูตร/ความรู้ที่สามารถตอบ KPI ของหน่วยงาน
ภาคเอกชน
- ที่ปรึกษาที่มีความสามารถในการดาเนินงานฯ
- เครือข่ายความร่วมมือ
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ลาดับ
4

5

ประเภทของลูกค้า

ความต้องการและความคาดหวังในหลักสูตร/บริการและการปฏิบตั ิ

ผู้ประกอบการ/บริษัท/ - ความรู้/การนาไปใช้ประโยชน์/การนาไปต่อยอดธุรกิจ
โรงงานภาคอุตสาหกรรม - หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ ราคาเหมาะสม
- งบประมาณสนับสนุน
- องค์ความรู/้ นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
- ตลาด/คู่คา้ ทางธุรกิจ การจับคูธ่ ุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้
- ใบรับรอง/วุฒิบตั ร
- เครือข่ายความร่วมมือ
- ได้รับความรู้/คุณภาพผลงาน ตรงตามต้องการ
บุคคลทั่วไป
- การบริการ/ประสานงานที่ดี มีคุณภาพและรวดเร็ว

ซึ่งในการรั บ ฟั งเสี ย งของลู ก ค้ า มี ช่ อ งทางที่ ห ลากหลายขึ้ น อยู่ กั บ กลุ่ ม ลู กค้ า ของแต่ ล ะส่ ว นงาน
นอกจากนี้ ยังได้มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นของลูกค้า เช่น Line Facebook Website
สามารถจาแนกช่องทางการสื่อสารตามกลุ่มลูกค้า ได้ดงั ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ช่องทางการสื่อสารแยกตามกลุ่มลูกค้า
วิธีรับฟังเสียงลูกค้า
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)

นักเรียน/
นักศึกษา
/
/
/

/
/
/

เกษตรกร/
องค์กรชุมชน
/
/
/
/
/
/
/

กลุ่มลูกค้า
ภาครัฐ/ ผู้ประกอบการ/บริษัท/
บุคคลทั่วไป
ภาคเอกชน โรงงานภาคอุตสาหกรรม
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ผู้ ที่ ด าเนิ น งานในการรั บ ฟั งเสี ย งของลู ก ค้ านั้ น เป็ น หน้ า ที่ ข องทุ ก ส านั ก งาน/
หน่วยงาน/โครงการ ซึ่งมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล อ้างอิงกับ
ความต้องการ/ความคาดหวังในหลักสูตร/บริการและการปฏิบัติ เช่น การรับฟังเสียงของลูกค้า วิธี “การเข้า
พบลูกค้า” กรณี 2 ส่วนงาน ยกตัวอย่างเช่น
- สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม กลุ่มลู กค้า คือ ผู้ประกอบการ/บริษัท/โรงงาน
ภาคอุต สาหกรรม วัต ถุป ระสงค์ข องการเข้าพบ คือ เพื่ อรับ ทราบปั ญ หาและความต้อ งการ
งานวิจัยที่ตรงกับโจทย์ปัญหาที่ได้รับ เป็นต้น
- สานักงานบริการวิชาการฯ หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน กลุ่มลูกค้า คือ เกษตรกร/องค์กรชุมชน
วัตถุประสงค์ของการเข้าพบ คือ เพื่อรับทราบความต้องการองค์ความรู้ ที่จะนามาพัฒนาชุมชน
หรือสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เป็นต้น
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ทั้งนี้ ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมการสัมมนาฯ ผู้บริหาร ได้ให้แต่ละหน่วยงานนาผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ไปดาเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และให้มานาเสนอผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดี (Best Practice) ให้กับผู้บริหารและกรรมการภายนอกพิจารณา และมีรางวัลตอบแทนแก่หน่วยงานที่มีการ
บริหารจัดการลูกค้าที่ดีที่สุด และเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการทางานให้กับพนักงาน
โดยให้ระยะเวลาในการดาเนินงาน 6 เดือน

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การมุ่งเน้นลูกค้า” ณ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ปัจจุบันการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ใช้เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาบริการของเทคโน
ธานี ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการดาเนินงานในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ทั้งที่เป็นมีรูปแบบที่เป็นทางการ
(แบบฟอร์มเอกสารขึ้นทะเบียน) แบบประเมินออนไลน์หรือ การสแกนบาร์โค้ด ขึ้นอยู่กับแต่ละลักษณะงาน
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โดยเป็นการเก็บข้อมูลผลการจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเนื้อหา/หลักสูตร ด้านการดาเนินงาน เช่น
ความพร้อมของสถานที่ การอานวยความสะดวก รูปแบบกิจกรรม ความพึงพอใจวิทยากร/ผู้ถ่ายทอดความรู้
ความพึงพอใจโดยภาพรวม รวมไปถึงการเก็บข้อมูลเชิงบรรยายเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ความสนใจหรือความ
ต้องการหลักสูตรหรือบริการเพิ่มเติมในอนาคต และนาผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ของการบริการ/คุณภาพสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ พร้อมทั้งทารายงานเสนอผู้บริหารให้รับทราบ
ทั้งนี้ ในระบบคุณ ภาพมาตรฐาน ISO ได้ กาหนดระดับ ความพึ งพอให้ เป็ นหนึ่ งในวัต ถุป ระสงค์
คุ ณ ภาพ คื อ ผลคะแนนความพึ งพอใจภาพรวมของกลุ่ ม ผู้ รับ บริก ารวิ ช าการและปรั บ แปลงถ่ ายทอด
เทคโนโลยีเท่ากับหรือมากกว่า ระดับ 4.00 แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับระดับคะแนน เพื่อให้เกิดความท้า
ทายในการทางาน อยู่ที่ ระดับ 4.25 ในส่วนงานบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สานักงานบริการ
วิชาการและโครงการพิเศษ
นอกจากนี้ สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ได้มีการเก็บข้อมูลสถิติระดับความพึงพอใจย้อนหลัง
แยกเป็นด้านๆ เช่น ด้านการให้ความรู้ ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร ด้านการตกแต่งจัดนิทรรศการ/สถานที่ ด้าน
ระยะเวลาการให้บริการ เพื่อจัดลาดับความสาคัญประเด็นที่ควรนาไปปรับปรุงก่อนหลังต่อไป

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม

สรปุผลการจัดกิจกรรม

รายงานปัญหาอุปสรรคแนวทางวิธีแก้ไข

ขั้นตอนการดาเนินงานการประเมินความพึงพอใจในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
3. การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
ภายหลังการจัดกิจกรรม/โครงการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะทาหนังสือขอบคุณหน่วยงานที่มาใช้
บริการ และมีการส่ง สคส. หรือของที่ระลึกให้ลูกค้าในช่วงเทศกาลต่าง รวมถึงการติดต่อประสานงานอย่าง
ต่อเนื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น กาหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ กิจกรรมพิเศษ
เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันรวมถึงให้กลับมาใช้บริการซ้า หรือแนะนาบอกต่อให้กับลูกค้าในอนาคต
ได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ในส่วนงานที่มีบริการหรือหลักสูตรประจา อาทิ สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ได้มี
การเก็บข้อมูลการมาใช้บริการซ้าของลูกค้า จากโรงเรียนอาเภอต่างๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนามา
วิเคราะห์ถึงปัจจัยความผูกพันของลูกค้า เหตุผลของการกลับมาใช้ซ้า เช่น เนื่องจากมีการให้บริการที่ดีเหนือ
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ความคาดหมาย หรือด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม หรือด้านภาพลักษณ์ ขององค์กร เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบถึง
กลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยมาใช้บริการ ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ให้มาเป็นลูกค้าใหม่ได้
รวมไปถึ ง การที่ แ ต่ ล ะส านั ก งาน ได้ มี ค วามพยายามในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและบริ ก าร เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความผูกพันกับลูกค้า เช่น ได้มีการปรับกิจกรรม/โครงการสาหรับ
ให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงเรียนเลือกใช้บริการ โดยมีการนารายวิชาต่างๆ ของสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมา
เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างกิจกรรมใหม่ที่สอดคล้องการเรียนการสอนของลูกค้า ซึ่ง สร้างความน่าสนใจและ
เหนือความคาดหวังให้กับลูกค้า

ภาพการมอบของที่ระลึกให้ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ
4. การจัดการข้อร้องเรียน
การจัดการข้อร้องเรียนของเทคโนธานีส่วนใหญ่เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากการร้องเรียน
ในขณะรับบริการ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นการให้บริการ ซึ่งจากข้อร้องเรียนที่เกิดจากความไม่พึงพอใจของ
ลูกค้า ทาให้ เริ่มมีการจัดทาแบบประเมินวัดผลความไม่พึงพอใจควบคู่ไปกับแบบประเมินความพึงพอใจ
ทั่วไป บรรจุลงในขั้นตอนการดาเนินงานในระบบ ISO ของแต่ละส่วนงาน ซึ่งมีทั้งเป็นเอกสารและในระบบ
ออนไลน์ อาทิ แบบประเมินงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ เทคโนธานี ได้ จัดกิจกรรมการนาเสนอผลงาน “การบริห ารจัดการลูกค้า ” ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีของแต่ละสานักงานฯ ทั้ง 5 สานักงานภายในเทคโนธานี ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ เทคโนธานี
โดยให้พนักงานทุกคนเข้าร่วม ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นกรรมการ
ตัดสิน ได้แก่ รศ.ดร. พรศิริ จงกล รองคณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มทส. ผศ.ดร. นิธินาถ
ศุภกาญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทส.คุณณิชชาภัทร สิทธิคุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
สถานวิจัยสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยเกณฑ์การให้ค ะแนน ประยุกต์มาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
TQA ในหมวดที่ 3 จานวนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
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ภาพเอกสารเกณฑ์การให้คะแนนการนาเสนอผลงาน “การบริหารจัดการลูกค้า”
ซึ่งผลการตัดสินแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ที่มีกระบวนการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลูกค้า มีกระบวนการ“จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า” ที่เห็นผลลัพธ์
ชัดเจน มีการนาเทคโนโลยีมาช่วยให้การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก จากงานบริการ
ค่ายวิท ยาศาสตร์และนวัตกรรม ส านั กงานบริการวิช าการและโครงการพิเศษ ซึ่งเจ้าหน้ าที่ ผู้ รับผิ ดชอบ
โครงการ ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบก่อนว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวว่าเป็นความ
จริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงก็ทาการพิจารณาหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะเฉพาะหน้าไปก่อน หากทา
ได้ในขณะนั้น เพื่อลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของ
ตนเองด้วย แต่หากอยู่นอกเหนือการตัดสินใจก็จะเสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นพิจารณาดาเนินการต่อไป ซึ่ง
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะทาสรุปรายงานปัญหาอุปสรรค พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหา
เสนอผู้บริหารรับทราบ และให้ถือเป็นข้อระวังในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนเรื่องเดิม
ซ้าๆ ขึ้น ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาในลักษณะการป้องกัน ทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเกิดความผูกพัน
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และกลับมาใช้บริการอีก ทั้งนี้ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ได้จัดไปแล้ว จานวน 3 ครั้ง พบว่าการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่ได้ดาเนินการมา ไม่เกิดข้อร้องเรื่องเดิมซ้าในรุ่นต่อมา
อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จากข้อเสนอแนะของกรรมการภายนอก รวมถึงนโยบายการ
มุ่งเน้นลูกค้าของผู้บริหาร ส่งผลให้แต่ละสานักงาน มีการตระหนักถึงความสาคัญและการสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้ามากขึ้น และได้มีปรับขั้นตอนการทางาน โดยเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ามากขึ้น
(เอกสารอ้างอิง :เอกสารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO (Document center))

ภาพกิจกรรมการนาเสนอ “การบริหารจัดการลูกค้า” ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละสานักงานฯ
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ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัล แก่ผู้ ช นะการประกวด ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างกิจกรรมการสัมมนาประจาปี เทคโนธานี เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และสร้างแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพครั้งต่อๆ ไป

ภาพกิจกรรมการมอบรางวัลแก่ทีมที่มีแนวปฏบัติที่ดีในกิจกรรมการสัมมนาประจาปี
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หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หลักใหญ่เกณฑ์ TQA : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ องค์กรมีการเรียนรู้อย่างไร และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไร นอกจากนี้ องค์กรใช้ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างไร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. การวัดผลการดาเนินงาน
เทคโนธานี ดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (ระยะที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564) เป็นแผน
ระยะยาว ซึ่ งถู ก ถ่ า ยทอดลงสู่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารระยะสั้ น ระดั บ หน่ ว ยงาน คื อ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ โดยในแผนฯ ดังกล่าว ได้กาหนดตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดผลงาน และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
หรือตัวชี้วัดผลงานทั้ง 2 แผนงานหลัก 1) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 2) แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒ นาเทคโนโลยี และงานโครงการ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) งานประจาตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณรายจ่ าย และ
แผนปฏิบัติการ เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ทั้ งนี้ เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด จะถู ก บรรจุ ล งไว้ ในเล่ ม แผนงบประมาณ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ ซึ่งจะถูกแจกจ่ายให้กับส่วนงานที่รับผิดชอบในช่วงต้นปีงบประมาณ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องของ
แต่ละสานักงาน
ในทุกไตรมาส หน่วยการคลังและงบประมาณ เทคโนธานี จะรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานและ
บัน ทึกข้อมูลลงในระบบรายงานผลการดาเนินของส่วนแผนงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (KPI) ระดับหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
2. การจัดการข้อมูลผลการดาเนินงาน (KPI)
การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงาน มีการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เรียกว่า ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งถูกพัฒ นาขึ้นโดยส่วนงาน MIS ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับงาน
สารสนเทศ เทคโนธานี เป็ น ระบบที่ ช่วยสนับ สนุ นการตัดสิ น ใจของผู้ บ ริห าร เป็น การแสดงสถานการณ์
ดาเนิน งานของแต่ละโครงการ อาทิ การใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด KPI เทียบกับ
เป้าหมาย เป็นต้น โดยผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ จะทาการจองงบประมาณ ผ่านการ login เข้าระบบ
เพื่อระบุตัวตนพนักงานที่รับผิดชอบโครงการ ในการเริ่มต้นดาเนินกิจกรรม/โครงการ และเมื่อดาเนินการจอง
งบประมาณ สรุปค่าใช้จ่าย จะต้องมีการรายงานผลการดาเนินงานบันทึก KPI ต่างๆ พร้อมแนบภาพกิจกรรม
ในระบบภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกสรุปเป็นรายไตรมาส ส่งไปยังผู้บริหาร
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(แสดงดังภาพแผนภูมิวงกลม) ซึ่งปัจจุบันระบบดังกล่าวได้ทดลองใช้ควบคู่กับการเก็บข้อมูลแบบเดิม ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 และยังคงมีการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับการทางานให้มากที่สุด

ภาพหน้าจอระบบการรายงานสถานะการจัดกิจกรรม/โครงการ จากระบบบริการจัดการงบประมาณ

ภาพการนาข้อมูลรายงาน KPI ออกมาในรูปแบบ excel file
3. การติดตามและทบทวนผลการดาเนินการ
การติดตามผลการดาเนินการ มีทั้งในระดั บหน่วยงานย่อยแต่ละสานักงาน และระดับบริหาร เป็น
การติดตามผลการดาเนินการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน กับแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ รวมถึงผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และรายได้ที่เกิดขึ้น ในทุกไตรมาส ผ่านการประชุมประจาเดือนระดับหน้างาน และการประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ทั้งนี้ หากผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งในการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
จะต้องมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อน อ้างอิงรายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2560 วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบปรับปรุงงบประมาณวิสาหกิจเทคโนธานี ครั้งที่ 1 ประจาปี
งบประมาณ 2560
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ภาพแผนภูมิสรุปผลการดาเนินงานแต่ละสานักงานฯ
(งานบริหารระบบคุณภาพฯ สรุปรายงานผลเป็นไตรมาส เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร)
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4. การจัดการความรู้ในองค์กร
1. การจัดการความรู้ด้วยระบบสารสนเทศในองค์กร
นอกเหนือจากการจัดการผลลัพธ์การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการและ
ภารกิจขององค์กรที่ได้นาระบบสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการแล้ว ในส่วนของการจัดการองค์ความรู้
ที่เกิดจากการทางาน ซึ่งเทคโนธานีได้สรุปออกมาในรูปแบบเอกสารการปฏิบัติ ได้แก่ เอกสารขั้นตอนการ
ด าเนิ น งาน (Work Procedure) เอกสารขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน (Work Instruction) เอกสารระบบ
บริ ห ารงานคุ ณ ภาพ (Quality manual) แบบฟอร์ ม (Form) ซึ่ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศนี้ ถู ก จั ด เก็ บ เป็ น ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซด์ระบบสารสนเทศงานบริหารคุณภาพ (http://technopolis.sut.ac.th/) ผู้ใช้เข้าถึง
ได้โดยการ login ด้วยรหัสประจาตัวพนักงาน เพื่อระบุตัวตนทาให้ข้อมูลมีความปลอดภัย ซึ่งผู้ที่จะสามารถ
เข้าไปปรับปรุงความทันสมัยของเอกสารได้ คือเจ้าหน้าที่ด้านเอกสารของระบบ ISO (Document Control)
เท่านั้น
นอกจากนี้ เทคโนธานี ได้นาระบบสารสนเทศอื่นๆ มาใช้ในการจัดการความรู้ขององค์กร เช่น
- ระบบบริหารจั ดการห้องอบรม เป็นระบบการจองห้องออนไลน์ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
ดาเนินให้กับเจ้าหน้าที่ บริการอาคารสถานที่ และเพื่อเก็บข้อมูลสารสนเทศการใช้ห้องอมรม/
สัมมนา อาคารสุรพัฒ น์ 1 รวมถึงข้อมูลรายรับที่เกิดจากการใช้ห้องอบรม เพื่อนามาประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการในรอบปี
- ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อบริหารจัดการ การดาเนินงานรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการ
อบรมที่ เทคโนธานี จั ด ขึ้ น รวมถึ งเพื่ อ เก็ บ สารสนเทศลู ก ค้ า เพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการ
ประชาสัมพันธ์ลูกค้าปัจจุบัน และสร้างฐานลูกค้าใหม่
- ระบบ Boffice เป็ น ระบบการจั ด การเอกสารงานสารบรรณ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารท างานมี
ประสิทธิภาพ ค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
2. ช่องทางการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร
- เว็บไซต์หน่วยงาน/ Facebook / Line@TN/ TN station/ บอร์ดประชาสัมพันธ์/ การ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย/ การประชุม/ อบรมสัมมนา
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หมวดที่ 5 บุคลากร
หลักใหญ่ เกณฑ์ TQA : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตรากาลังบุคลากร และในการสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อนาศักยภาพของบุคลากร
มาใช้อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับความต้องการทางธุรกิจโดยรวมขององค์กร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ
การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร เป็นไปตามขั้นตอนการ
ทางานในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ( WI: TDO-1(3)-1 :งานทรัพยากรมนุษย์) เป็นการประเมิน
ศัก ยภาพพนั กงาน ในทุ ก ไตรมาส (FM:TDO-1(3)-1-13) และสรุป เป็ น ผลการปฏิ บั ติงานประจ าปี โดยผู้
ประเมินจะเป็นผู้จัดการประจาสานักงานของบุคลากรคนนั้นๆ เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทางาน
บุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานจากส่วนการเจ้าหน้าที่ มทส. ซึ่งจะพิจารณาปัจจัย
หลัก 3 ด้าน ได้แก่
1. ผลความสาเร็จของการทางาน เป็นการพิจารณารายงานการปฏิบัติงาน จากการกรอก
ภาระงานประจ าไตรมาส รวมถึ ง ผลการด าเนิ น งานโครงการ (KPI) ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย (ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ)
2. พฤติกรรมการทางาน อาทิ การมาทางาน (ขาด ลา สาย) การพั ฒ นางาน ไหวพริบ
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเอง การเข้ารับการฝึกอบรม การมาถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้อื่น เป็นต้น
3. คุณ ลั กษณะส่ วนบุ คคล อาทิ สามารถท างานทีม การช่วยเหลื อผู้ อื่น ความเสี ยสละ
ความจงรักภักดีในองค์กร เป็นต้น
ปัจจุบัน เทคโนธานี ได้กาลังพัฒนา “ระบบ HR Management” โดยงานสารสนเทศ เทคโนธานี
เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานเข้าไว้ด้วย
ทาให้ผู้บริหารสามารถใช้พิจารณาประเมินผลการดาเนินอย่างเป็นปัจจุบันและมีรายละเอียดเป็นรายบุคคล
อาทิ ข้อมูล การมาทางาน ข้อมูล บั น ทึ กประวัติการฝึกอบรม/การพั ฒ นาตนเอง เป็น ต้น ซึ่งเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้ มีการอบรมการใช้งานระบบการลางานออนไลน์ แต่ยัง มีข้อบกพร่อง ซึ่งงาน
สารสนเทศและงานทรัพยากรมนุ ษย์ รับ ไปปรับปรุงอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถทดลองใช้งานจริงได้ ใน
ปีงบประมาณ 2561
ผลการประเมินที่ได้จะถูกนาเข้าที่ประชุมระดับผู้บริหาร เพื่อพิจารณาการตอบสนองความต้องการ
ด้ านขีดความสามารถบุ คลากรและอัตรากาลั งคนขององค์ กรเป็ น อย่างไรเมื่ อเที ยบกับ แผนกลยุท ธ์และ
แผนการปฏิบัติงานในปีถัดไป รวมถึงเป็นการประเมินผลการดาเนินงานรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการปรับ
ขึ้นเงินเดือนประจาปี
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2. การประเมินความต้องการอัตรากาลังคน
วิธีการประเมินความต้องการอัตรากาลังคน เป็นไปตามขั้นตอนการทางานในระบบมาตรฐานคุณภาพ
ISO (WI: TDO-1(3)-2:งานทรัพยากรมนุ ษย์) โดยไตรมาสสุ ดท้ ายของปี งบประมาณ งาน ทรัพ ยากรมนุษ ย์
จัดส่งแบบฟอร์มพิจารณาอัตรากาลังให้ ผู้จัดการแต่ทุกสานักงานจัดทาแผนอัตรากาลัง โดยอ้างอิงจากผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา แผนปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณในปีถัดไป จากนั้น จึงนาเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่าย
บริ ห าร (Management Review) เพื่ อ พิ จ ารณาความพอเพี ย ง และปรั บ ลด เพิ่ ม หรื อ สลั บ ปรับ เปลี่ ย น
บุคลากรระหว่างสานักงานตามความเหมาะสม (เอกสารประกอบที่ 5.1 : รายงานการประชุมทบทวนฝ่าย
บริหาร ครั้งที่ 1/2560)
3. การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ บุคลากรเข้าทางาน
เทคโนธานี มี ร ะบบสรรหา ว่าจ้ าง และเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กเข้ ามาปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ให้ เหมาะสมกั บ
ตาแหน่ ง ตามขั้น ตอนการดาเนิ นงานในระบบ ISO ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ WI: TDO-1(3)-3 การจัดหา
ลูกจ้างประจา ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลื อกจะถูกกาหนดไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติอัตรากาลังคนเพิ่มหรือ
ทดแทนอัตราเดิม จากหน่วยงานต้นสังกัด ตามแบบฟอร์ม FM : TDO-1(3)-02 แบบแสดงคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ ง (Job Specification) เพื่ อ ส่ ง ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ง านทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ป ระกาศรั บ สมั ค ร และเข้ า สู่
กระบวนการคัดเลือกบุคลากร และเมื่อเข้าทางานครบระยะเวลาทดลองงาน ก็เข้าสู่ระบบประเมินการทดลอง
งาน ตามขั้นตอนการดาเนินงานในระบบ ISO เพื่อบรรจุเป็นพนักงานหากผ่านการประเมินต่อไป
4. สภาพแวดล้อมของการทางาน
เทคโนธานี มีนโยบายด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ทางาน ให้น่าอยู่เหมาะสมและปลอดภัย
ในการทางาน โดยกาหนดให้มีการดาเนินกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Days ซึ่งได้จัดเป็น ประจาทุกปี
และงบประมาณ 2560 ได้จัด Big Cleaning Days ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ เทค
โนธานี ยั งได้ ด าเนิ น โครงการส านั ก งานสี เขี ย ว (Green Office) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรตระหนั ก ถึ ง การรั ก ษา
สภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงการรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดพลังงานในสานักงาน และเพื่อให้บุคลากร
มีสุขอนามัยที่ดี
ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 สืบเนื่อง 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ทางาน
โดยความรับผิดชอบของงานบริการพื้นที่ สุรพัฒน์ 1 ได้แก่ การปรับปรุงสานักงานชั้น 1 การปรับปรุงห้องน้า
(ทั้ง 3 ชั้น) การปรับปรุงห้องอบรม และห้องเรียนเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ห้องเรียน
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ได้มีการเปิดเพิ่มอีกหนึ่งชั้นเรียน เป็นต้น
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ภาพกิจกรรม Big Cleaning Days 2017
5. การสร้างความผูกพันของบุคลากร
1. สวัสดิการ
เทคโนธานี ได้ จั ดสวั ส ดิ ก ารต่ างๆ ให้ กั บ บุ ค ลากร ได้ แก่ ประกั น สั งคม สิ ท ธิ การรักษาพยาบาล
ครอบครัวตามระเบียบของหน่วยงาน ค่าเล่าเรียนบุตร ประกันอุบัติเหตุหมู่ การตรวจสุขภาพประจาปี เป็นต้น
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร นอกจากนี้ ผู้บริหารเทคโนธานี ได้มี
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) นโยบายการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เทคโนธานี ซึ่งทั้ง 2
นโยบายอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การสื่อสารที่เปิดกว้าง
การสื่อสารภายในองค์กรก็ถือเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างความผูกพันกับองค์กร เทคโนธานี เปิดโอกาส
ให้มีช่องทางการสื่อเกี่ยวกับการทางาน ระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร และระหว่างบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน
หลายช่องทาง อาทิ การประชุมประจาเดือน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์หน่วยงาน การสร้างกลุ่มงาน
ผ่าน Application มือถือ Facebook Line เป็นต้น การสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพ
ผู้ทางานมีความเข้าใจกันในการทางานมากขึ้น
3. ให้การยอมรับ
เทคโนธานี มีค่านิยมในการทางานเป็นการทางานแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและมี
คุณภาพ (T: Team work) ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความรู้สึกการเป็นที่ยอมรับความไว้วางใจในการทางานของ
บุคลากร เพื่อให้ รู้สึกผูกพันกับ องค์กร เช่น การแต่งตั้งเป็นคณะทางานชุดต่างๆ รวมกับทีมผู้บริหาร อาทิ
คณะทางานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO คณะทางานการบริห ารความเสี่ยงและโอกาส คณะทางานการ
จัดการความรู้ คณะทางานกิจกรรมพิเศษต่างๆ เป็นต้น
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6. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
1. บุคลากรสายปฏิบัติการ
เทคโนธานี มีการกาหนดแผนการพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนการทางานในระบบ
ISO (WI: TDO-1(3)-2 การอบรมพนักงานเทคโนธานี ) ตั้งแต่การสารวจความต้องการในการฝึกอบรม การ
จัดทาแผนกิจกรรมฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรม
ตามแบบบันทึกขอไปฝึกอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานตามความต้องการของแต่ละบุคคล
หรื อ แต่ ล ะลั ก ษณะงาน โดยผู้ ที่ ได้ รั บ การฝึ ก อบรม จะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลและจั ด ท ารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญ ชาชั้น ต้นเสมอ ซึ่งงานทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้เก็บบันทึกข้อมูลการไปฝึกอบรม เพื่อนามาใช้
ประกอบการประเมินผลการดาเนินงานประจาปีในหัวข้อการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ หากเป็นการส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมจากภายนอก และเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับกับส่วนงานอื่น จะต้องมีการกลับมาถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ให้กับบุคลากรคนอื่นๆ ได้รับทราบ ถือเป็นการจัดการความรู้ขององค์กรอีกทางหนึ่ง
ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ เทคโนธานี ได้จัดทาโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒ นาบุ คลากรเทคโนธานี ขึ้น โดยมีหั วข้อและหลักสูตรการฝึกอบรม จานวน 10 หลักสู ตร สรุปผลการ
ดาเนินโครงการฯ ดังนี้ จานวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จานวน 101 คน จากพนักงานทั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 82.78 ผลประเมินความพึงพอใจโดยรวม 4.06 คะแนน (เอกสารอ้างอิง : รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทคโนธานี)
กรณี บุ คลากรเข้าใหม่ งานทรัพยากรมนุษย์ จะกาหนดหั ว ข้อการอบรมเบื้องต้น เป็น หลั กสู ตรที่
จาเป็ นขั้นพื้น ฐาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในบริบทองค์กร อาทิ หลักสูตร รู้จักมหาวิทยาลัย โครงสร้าง
องค์กรเทคโนธานี ลักษณะงานต่างๆ ของหน่วยงานภายในองค์กร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน
เป็ น ต้ น ซึ่งการประเมิน ผลและเก็บ บั น ทึก ชั่ว โมงการเข้าฝึ กอบรม เพื่ อ ใช้ ในการประเมิ นภายหลั งสิ้ น สุ ด
ระยะเวลาทดลองงานต่ อไป (เอกสารอ้ างอิ ง : แบบติ ด ตามเอกสารการฝึ ก อบรมงานทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ )
ยกตัวอย่าง กิจกรรมการจัดฝึกอบรม หัวข้อ “รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” จานวน 15 ชั่วโมง ในช่วง
เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยๆ เช่น รู้จัก มทส. ระเบียบด้านงานสารบรรณ ระเบียบด้าน
การเงิน มทส. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น วิทยากรโดย คุณชดช้อย รวยสูงเนิน หัว หน้าสานักงาน
คณบดี สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรู้จัก
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น และเน้นในบริบทองค์กร “การรวมบริการ ประสานภารกิจ ” ซึ่งจะช่วยให้บุคลากร
สามารถเข้าใจการทางานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเทคโนธานีได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ เทคโนธานี ยังได้ดาเนินการพัฒ นาบุคลากร ในรูปแบบ Coaching หรือการสอนงาน
ระบบพี่เลี้ยง คือ รุ่นพี่ต้องทางานประกบน้องใหม่ เพื่อเป็นการสอนงานและถ่ายทอดความรู้จากตัวบุคคล
การถ่ายทอดเทคนิคการทางานที่รุ่นพี่มีอยู่ในตัว (Tacit Knowledge) สู่รุ่นน้อง เพื่อไม่ให้องค์ความรู้หายไป
จากองค์กร และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่มีวัยเริ่มแตกต่างกันมากขึ้น รวมถึงเป็นการ
พัฒ นาบุคลากรรุ่นพี่ ให้มีความรับผิดชอบสร้างความเป็นผู้นา และเป็นการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรอีก
ช่องทางหนึ่ง
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร “รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
2. ผู้บริหาร
ผู้นาหรือผู้ บริหาร ได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ สาหรับผู้ บริห าร อาทิ หลักสูตร
Leadership for QMS, TQA Criteria, HR Scorecard for Strategic HR, การบริหารองค์กรอย่ างมีธรรมา
ภิ บ าลและการวางแผนกลยุ ท ธ์ , Risk Management QMS, Quality management representative
(QMR) เป็นต้น เพื่อนาความรู้มาพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้มีการ
ไปศึกษาดูงานองค์กรชั้นนาต่างๆ ทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มเติมความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพื่อมาประยุกต์ใช้กับองค์กร อาทิเช่น
- วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2560 ผู้บริหารเทคโนธานี ประกอบด้วย รองผู้อานวยการเทคโนธานีฝ่าย
บริหารจัดการนวัตกรรม ผู้จัดการสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมและคณะ พร้อม
ด้วยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 3 มหาวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดู
งานเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เยี่ยมชมพร้อมหารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน 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 ผู้อานวยการเทคโนธานี รองผู้อานวยการเทคโนธานีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
ผู้จัดการสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้ เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและ
การจัดการนวัตกรรม ณ Center for Design and Manufacturing Excellence (CDME) The
Ohio State University มลรัฐ โอไฮโอ ประเทศสหรัฐ อเมริก า, ศึ ก ษาดู งานด้ านการบริห าร
จัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ณ California Academy of Sciences ซึ่ง
เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาชั้นนาที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก และเป็น
สถาบันวิจัยทางด้าน Biodiversity and Sustainability ที่สาคัญของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นต้น

ภาพทีมผู้บริหารเข้าศึกษาดูงานองค์กรชั้นนาต่างๆ
7. ความก้าวหน้าในอาชีพและการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งผู้นา
ผู้บริหาร มีการผลักดันนโยบายการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career part) (อยู่ระหว่าง
การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย) โดยสนับสนุนให้บุคลากรที่ทางานมานาน
และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีผลงานในสายงานที่ปฏิบัติ ได้ทดลองเป็นหัวหน้างาน เช่น
ได้รับมอบหมายงานในระดับนโยบายมากขึ้น การให้ช่วยกากับดูแลรุ่นน้องในทีม รวมถึงการส่งไปประชุม
สัมมนา ฝึกอบรมต่างๆ ร่วมกับผู้บริหาร หรือเป็นผู้แทนผู้บริหาร และกับมาถ่ายทอดนโยบายหรือความรู้แก่
เพื่ อ นร่ ว มงาน/รุ่ น น้ อ ง ทั้ งนี้ ผลงานที่ ได้ รั บ จะถู ก น ามาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานโดยผู้ บ ริ ห ารต่ อ ไป
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นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารยั งมี น โยบายให้ จั ด ท าแผนการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในหลั ก สู ต ร
“ผู้บริหารระดับต้น เทคโนธานี รุ่นที่ 1” ซึ่งจะเริ่มดาเนินการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2561 โดยผู้บริหาร
มอบหมายให้ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ ร่ วมกันงานบริหารระบบคุณภาพ เทคโนธานี รับไปดาเนินการและ
เสนอแผนงานต่อผู้บริหารต่อไป
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หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ
หลั กใหญ่ เกณฑ์ TQA : องค์ก รมี วิธีก ารอย่างไรในการออกแบบ จัด การ ปรับ ปรุงผลิ ตภั ณ ฑ์ และสร้าง
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบั ติการ เพื่อส่งมอบ
คุณค่าแก่ลูกค้า และทาให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. การออกแบบและปรับปรุง กระบวนการทางาน
การปฏิบัติการและปรับปรุงกระบวนการทางาน เทคโนธานี ใช้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001 มาเป็ นเครื่องมือช่วยให้ การทางานเป็นระบบและมีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน เทคโนธานี
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เวอร์ชั่น 2008 และจะปรับเป็นเวอร์ชั่น 2015 ในเดือน
ตุลาคม 2560 นี้ โดยผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละงานจัดทาขึ้นตามลักษณะการปฏิบัติงาน ภายใต้
ข้ อ ก าหนดของระบบ ISO (เอกสารอ้ า งอิ ง : คู่ มื อ คุ ณ ภาพตามข้ อ ก าหนดมาตรฐาน ISO 9001) โดย
กระบวนการที่สาคัญจะถูกควบคุมให้ไปไปตามข้อกาหนด แบ่งได้ 3 กระบวนการ ดังนี้
1. กระบวนการบริหาร เป็นกระบวนการที่ถือเป็นกุญแจที่สาคัญในการดาเนินงาน ได้แก่
1.1 ความเป็นผู้นา และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทการกาหนดทิศทางองค์กรอย่างชัดเจน มีกระบวนการนาองค์กร
ที่เห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่ การนโยบาย วัตถุประสงค์คุณภาพ และถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติการ มีการติดตาม
ประเมิน ผลการดาเนิ น งาน เพื่อให้ เกิดการปรับ ปรุงอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการสร้างผู้ นา/หั ว หน้ างานจาก
พนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการดาเนินงานที่เหนือความคาดหมาย
1.2 การบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ วิเคราะห์บริบทองค์กร การบริหารความเสี่ยงและโอกาส
การตรวจติดตามภายใน ทบทวนการบริหารระบบคุณภาพ การควบคุมเอกสารสาคัญในระบบคุณภาพ
1.3 การบริหารจัดการลูกค้า
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสารวจความต้องการ การรับฟังเสียงของลูกค้า การรับ
ข้อร้องเรียน การสร้างความผูกพัน (อ้างอิงหมวด 3 การจัดการลูกค้า)
กระบวนการและเอกสารการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทางธุรกิจ แสดงดังแผนผังที่ 2 กระบวนการในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
2. กระบวนการให้บริการ (กระบวนการธุรกิจหลัก)
เทคโนธานี มีภารกิจหลักในการทาหน้าที่ประสานงานการให้บริการวิ ชาการแก่สังคม ซึ่งมี
การกาหนด นโยบายและเป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคมชัดเจน ภายใต้การบริหารงานตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดทา
แผนปฏิบัติการ ประจาปี งบประมาณ โดยกระบวนการบริการทางวิช าการ ให้เกิดประโยชน์ต่อสั งคม ใช้
หลักการ PDCA (แสดงดัง แผนผังกระบวนการบริการวิชาการ) รายละเอียดการดาเนินการให้บริการ ดังนี้
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P: Plan การจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน โดยนาผลจากการ
สารวจความต้องการและความคาดหวังในหลักสูตร/บริการและการปฏิบัติ ของลูกค้า (ตารางที่ 3.1 หมวด 3
ลูกค้า) มาประกอบเพื่อกาหนดทิศทาง
D: Do ด าเนิ น งานให้ บ ริ ก ารวิ ช าการตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ ได้ ส ารวจและวาง
แผนการดาเนินงานไว้
C: Check ประเมินผลการดาเนินงานที่ได้จัดกิจกรรมไป เช่น การประเมินความพึงพอใจ
(อ้างอิงการประเมิน ความพึงพอใจ หมวด 3 ลู กค้า) การประเมินผลลัพธ์ห รือผลผลิตที่ได้รับ การลงพื้น ที่
เพื่อให้คาปรึกษาหลังการจัดกิจกรรม เป็นต้น
A: Action การนาผลการให้บริการวิชาการมาปรับปรุงการให้บริการ เช่น ติดตามผลการให้
คาปรึกษา การปรับ ปรุงหลักสู ตรเนื้ อหาความรู้ การปรับปรุงกระบวนการให้ บริการเพื่อนามาจัดทาเป็ น
แผนการบริการทางวิชาการที่ตรงจุดต่อไป
กระบวนการและเอกสารการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ให้บริการ แสดงดังแผนผังที่ 2 กระบวนการในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
3. กระบวนการสนับสนุน เป็นส่วนสนับสนุนกระบวนการหลักของหน่วยงาน ได้แก่
3.1 การจั ด การด้ านการเงิน เทคโนธานี โดยหน้าที่ ของหน่ ว ยการคลั งและงบประมาณ
ดาเนินการภายใต้กฎระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย กระบวนการด้านการเงินและงบประมาณที่สาคัญ
ได้แก่
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. การจัดทางบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนา หน่วยงานและบุคลากร
3. การจั ด ท ารายงานทางการเงิ น อย่ า งเป็ น ระบบ และรายงานต่ อ คณ ะ
กรรมการบริหารหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. การนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
5. การตรวจสอบภายในและภายนอก ด้านการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกาหนด
6. การติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจโดยผู้บริหารระดับสูง
กระบวนการและเอกสารการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังแผนผัง
ที่ 2 กระบวนการในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
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3.2 การจัดการพัสดุ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. การจัดซื้อ เป็นกระบวนสารวจ จัดหา สั่งซื้อ/เช่า วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการ
ดาเนินงานของงานฝ่ายปฏิบัติการ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย วัสดุอุปกรณ์สานักงาน เป็น
ต้น
2. การคั ด เลื อ ก/การประเมิ น ผู้ รั บ จ้ า งช่ ว ง เช่ น ผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหาร
ผู้ประกอบการร้านวัสดุอุปกรณ์ ผู้ประกอบการรถเช่าเดินทาง
กระบวนการและเอกสารการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังแผนผัง
ที่ 2 กระบวนการในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
3.3 การจัดการทรัพยากรบุคคล
การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล มีกระบวนที่สาคัญที่เป็นส่วนสนับสนุนให้การปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่
1. กระบวนการวางแผนกาลังคนในหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของหน่วยงาน
2. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
3. กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อนาผลที่ได้มา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
4. กระบวนการฝึ กอบรมและการพั ฒ นาบุ คลากรให้ ต รงกั บ ความต้ องการและ
ศักยภาพของบุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบ
5. กระบวนการสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการยอมรับ การสร้างความภักดีกับ
องค์กร เพื่อให้การดาเนินการด้านต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ
กระบวนการและเอกสารการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังแผนผัง
ที่ 2 กระบวนการในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
3.4 การจัดการดูแลรักษาและซ่อมบารุง
โดยหน้าที่ของหน่วยบริการอาคารสถานที่ กระบวนการที่สาคัญ ได้แก่
1. การดูแลรักษาพื้นที่อาคารสถานที่ โดยหน่วยบริการอาคารสถานที่ ประสานงาน
ส่วนอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ ทั้งด้านตัวอาคาร ด้านไฟฟ้า น้าประปา
รวมถึงสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
2. การซ่อมแซมและบารุงรักษา 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
กระบวนการบริหาร
1.2

1.1

1.2

นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ

บริบทขององค์กร และการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนการบริหารระบบคุณภาพ

(ประกาศเทคโนธานี)

(PR: QMS-1-01)

(PR: QMS-1-02)
1.2

1.2

การควบคุมเอกสารสารสนเทศ

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

(PR: QMS-1-03)

(PR: QMS-1-04)
1.3

การบริหารจัดการลูกค้า
(PR: QMS-1-05)

กระบวนการธุรกิจหลัก
2

หลักสูตรและบริการ

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

บริการให้คาปรึกษา ITAP
(QP: SIP-2-01)

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

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

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

บริการพื้นที่เช่า

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

บริการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
(QP: TDO-5-01 , PR: TDO-5-01)

กระบวนการสนับสนุน
3.5

3.3

3.1

การจัดการด้านการเงิน

การสรรหาและฝึกอบรมบุคลากร

การจัดการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

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

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

(QP: TDO-3(6)-01 , PR: TDO-3(6)-01)
3.4

3.2

การจัดซื้อ/ จัดจ้าง

การดูแลรักษา และซ่อมบารุง

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

(PR: TDO-4(1)-02)
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แผนผังที่ 3 กระบวนการบริการวิชาการ
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2. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ
การเฝ้ าติ ด ตามและวัด ผล ความพึ งพอใจของลู ก ค้ า การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผลลั พ ธ์ รวมไปถึ ง การ
ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จะถูกระบุในขั้นตอนการดาเนินงาน (Procedure) ของทุกส่วนงาน ตาม
ข้ อ ก าหนดของระบบมาตรฐานคุ ณ ภาพ ISO และมี ก ารน าผลมาทบทวนในการประชุ ม ฝ่ า ยบริ ห าร
(Management Review) ในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารระบบคุณภาพส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง โดยหัวข้อที่สาคัญในวาระการประชุม ตามข้อกาหนด ISO ได้แก่
- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ
- ข้อมูลสมรรถนะและประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ
- ความเพียงพอของทรัพยากร
- ประสิทธิผลการดาเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส และ
- ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
(เอกสารอ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2560)
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
หลักใหญ่ตามเกณฑ์ TQA : องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการประเมินผลการดาเนินการและการปรับปรุงใน
ด้านที่สาคัญทุกด้านขององค์กร ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ผลลั พธ์ด้านการมุ่งเน้ น บุ คลากร ผลลั พธ์ด้านการน าองค์กร และการกากับดูแลองค์กร และผลลั พธ์ด้าน
การเงินและตลาด นอกจากนี้ รวมถึงระดับผลการดาเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับคู่แข่ ง และองค์กรอื่น
ที่เสนอผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงกัน

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
การได้รับการรับรองในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (2015) ทาให้การดาเนินงาน
ภายใต้ข้อกาหนดของระบบช่วยให้กระบวนการถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การดารงไว้ซึ่งนโนบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ของเทคโนธานี ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
และบริการของเทคโนธานีต่อลูกค้าเป็นอย่างดี

Certificate by SGS (Thailand) Limited.
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการให้บริการ
จากการดาเนินงานด้วยระบบมาตฐาคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (2015) ที่มีการกาหนด นโนบาย
คุณภาพ “มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนาในการให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับ
องค์กรชุมชนด้วยระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ”
และมีวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี้
1) ผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มผู้รับบริการทางด้านการบริการวิชาการ และด้านการ
ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี เท่ากับหรือมากกว่าระดับ 4
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2) ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3) องค์กรชุมชนผู้รับบริการด้านการบริการวิชาการ และด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีราย
ใหม่เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี
ผลลัพธ์การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559 เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์คุณภาพ พบว่าบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ทั้ง 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้
1. ผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มผู้รับบริการทางด้านการบริการวิชาการ และด้านการ
ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ 2559 อยู่ในระดับ 4.72 คะแนน
2. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 100
3. องค์กรชุมชนผู้รับบริการด้านการบริการวิชาการ และด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีราย
ใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.81
ผลลัพธ์การประเมินกระบวนการสนับสนุน
- ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้รับจ้างช่วง จากผู้ใช้บริการภายในเทคโนธานี อยู่ที่ 5.00
คะแนน
- ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจหน่วยงานสนับสนุน ภายในเทคโนธานี จากผู้ใช้บริการภายใน
คะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน แสดงดังตางราที่ 9
ตารางที่ 9 ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจหน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงานสนับสุน
จานวนแบบประเมินที่ได้รับ ระดับคะแนนความพึงพอใจ
(จาก 109 ฉบับ)
(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
งานพื้นที่/ โสตทัศนูปกรณ์
80
4.30
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
1. ผลประเมินความพึงพอใจ
เทคโนธานี ได้ตั้งค่าเป้าหมายของการประเมินระดับความพึงพอใจลูกค้าไว้ ที่ 4.00 ตามตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัย และตามวัตถุประสงค์คุณภาพ (ISO) ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้ผลคะแนนความพึงพอใจ
อยู่ระดับที่ 4.72 คะแนน (ปีการศึกษา 2559 อยู่ที่ระดับ 4.39 คะแนน)
2. การขยายพื้นที่ให้บริการ/ปริมาณลูกค้า
มีการขยายพื้นที่ให้บริการกลุ่มลูกค้ามากขึ้น อาทิ งานบริการค่ายเยาวชน มีพื้นที่บริการในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และจังหวัด ใกล้เคียง ซึ่งช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2557 –
2559) มีโรงเรียนนอกเขตรับผิดชอบมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นทั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวัน ออก และภาคตะวันตก รวมถึงปริมาณค่ายที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงดัง
ตารางที่ 10 ถือเป็นการขยายการให้บริการไปยังระดับภูมิภาคและมี แนวโน้มขยายไปยังระดับประเทศตาม
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
ตารางที่ 10 จานวนโรงเรียนมาใช้บริการจากภาคต่างๆ แยกตามปี (พ.ศ.)
จานวนโรงเรียน (โรงเรียน)
2557 2558 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบและจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน)
20
31
33
ภาคกลาง
7
8
8
ภาคตะวันตก
1
1
1
ภาคตะวันออก
1
2
ภาคใต้
2
1
ภาคเหนือ
1
รวมจานวนโรงเรียน 28
43
46
**จานวนค่ายแต่ละปีประมาณ (ค่าย)
107
153
155
**จานวนนักเรียนที่เข้าค่าย (คน)
6,072 5,671 7,543
ภาค

นอกจากนี้ ยังมีการขยายพื้นที่การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม จากการนา
เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น อาทิ เทคโนโลยีการกาจัดขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงาน
แบบครบวงจร (SUT-MBT) ได้ขยายพื้ น ที่ นาไปใช้ จานวนกว่า 35 องค์การปกครองส่ ว นท้ องถิ่น (อปท.)
ครอบคลุมในหลายจังหวัดทั่วประเทศ และมีแนวโน้มขยายผลไปอีก พิจารณาจากจานวนหน่วยงาน/องค์กร
ชุมชนต่างๆ ที่ขอเข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูน ย์ความเป็ นเลิ ศชีวมวล ในปีการศึกษา 2559 จานวนกว่า 30
หน่วยงาน
3. การรักษาลูกค้า (การกลับมาใช้ซ้า)
ผลลัพธ์การรักษากลุ่มลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร จากการเก็บ
ข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2559 พบว่ามีหน่วยงานกลับมาใช้บริการซ้า แสดงดังตาราง
ที่ 11 อัตราการกลับมาใช้ซ้าของลูกค้า ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 28.57 และปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 36.96
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 11 ข้อมูลอัตราการกลับมาใช้ซ้าของกลุ่มลูกค้าที่เยี่ยมชมสานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559

จานวนหน่วยงานมา
ใช้บริการทั้งหมด
140
154
138*

จานวนหน่วยงาน
ที่มาซ้า
44
51

จานวนหน่วยงาน
ใหม่
110
87

อัตราการลับมา
ใช้บริการซ้า
28.57%
36.96%

* ปี 2559 จานวนหน่วยงานลดลง เนื่องจากมีการปิดซ่อมบารุงอาคารศูนย์การเรียนรู้บางอาคาร

กราฟแสดงอัตราการกลับมาใช้บริการซ้าแหล่งการเรียนรู้สิรินธร
4. ปริมาณงาน
ในปีการศึกษา 2559 กิจกรรม/โครงการ ตามภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ งานบริการวิชาการ
และงานปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานโครงการ 6 โครงการ ที่ได้รั บมอบหมายจากมหาวิทยาลัย มี
จานวน 423 กิจกรรม/โครงการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึ กษา 2557 (285 กิจกรรม/โครงการ) และ
2558 (346 กิจกรรม/โครงการ) พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แสดงดังกราฟ

กราฟแสดงจานวนกิจกรรม/โครงการของแต่ละปี
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7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
ผลการประเมินประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพการท างานบุ ค ลากรจากผู้ บ ริ ห าร ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานจากส่วนการเจ้าหน้าที่ มทส. ซึ่งจะพิจารณาปัจจัยหลัก 3 ด้าน ได้ แก่ 1. ผลความสาเร็จของการ
ทางาน
2. พฤติกรรมการทางาน 3. คุณ ลั กษณะส่ วนบุ คคล ซึ่งปั จจัยทั้ง 3 จะสะท้อนให้ เห็ น
ประสิ ทธิภ าพการท างาน และทักษะที่เหมาะสมของแต่ล ะบุ คคล ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ผลประเมิน
บุคลากรเทคโนธานีเฉลี่ยอยู่ที่ 658 คะแนน (เต็ม 800 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 82 อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ ผล
การประเมินดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานประจาปีงบประมาณ
อย่างไรก็ตาม ในส่วนผลการประเมินอัตรากาลังคนและความเพียงพอของทรัพยากรบุคคล อ้างอิง
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ผ่านมา พบว่ายังคงมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการทางาน
ในปัจจุบัน (เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review) ครั้งที่ 1/60
วาระพิจารณา 4.4 ความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ)
ผลลัพธ์การสร้างความผูกผัน
พิจารณาจากอัตราการลาออกของพนักงาน ซึ่งเป็นเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจากมีสวัสดิการแตกต่างกัน
- กรณีพนักงานประจา (ที่มีอายุงานมากกว่า 3 ปี) พบว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (2559 – 2560) มี
พนักงานประจาลาออก จานวน 5 คน เฉลี่ย 2.5 คน/ปี เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานประจา
ทั้งหมด จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 ถือว่าอัตราการลาออกของพนักงานประจาไม่สูงนัก
ซึ่งเหตุผลของการลาออกของพนักงานมาจาก ปัญหาด้านสุขภาพ 1 คน ได้งานใหม่ (บรรจุเป็น
พนักงาน มหาวิทยาลัย) 2 คน และไปประกอบธุรกิจส่วนตัว 2 คน
- กรณี ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว (รายเดื อ น/ลู ก จ้ างโครงการ) พบว่ า มี อั ต ราการลาออกลดลง โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 มีจานวน 10 คน และปี 2560 มีจานวน 8 คน ซึ่งพนักงานที่ลาออกมีอายุ
งานเฉลี่ ย ไม่ถึง 1 ปี โดยเหตุผ ลที่ ล าออกเนื่อ งจากได้งานใหม่ ทั้ งนี้ องค์กรได้มีการวางแผน
รองรับ ไว้ อาทิ จัดหาพนักงานทดแทน สลับสับเปลี่ยนงานจากหน่วยงานอื่น ที่มีปริมาณงาน
ลดลงอันเนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง เป็นต้น
ผลลัพธ์การพัฒนาบุคลากร
จากการจัดทาโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่งานทรัพยากรมนุษย์จัดทาขึ้น พบว่าบุคลากร เริ่มมีความ
ตระหนักในการพัฒ นาตนเองมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560 (ณ ไตรมาส 3) มีบุคลากรไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับหน่วยฝึกอบรมภายนอก จานวน 54 คน ทั้งหมด 43 หลักสูตร โดยส่วนมากเป็นกลุ่มบุคลากร
สายวิชาชีพที่ต้องรับการฝึกอบรมเพื่อนามาปฏิบัติงาน (เอกสารอ้างอิง : เอกสารแบบติดตามผลการฝึกอบรม
บุคลากร เทคโนธานี ตามระบบ ISO)
กรณีตัวอย่างบุคลากรที่ไปเข้ารับฝึกอบรม และกลับมาถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ นายเอกชัย บุญรส
ศักดิ์ หลักสูตร “การเป็นผู้ประกาศ” เนื่องจากเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กร ทาหน้าที่ดาเนินรายการ
เป็นพิธีกร ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในหลายๆ ช่องทางของเทคโนธานี เช่น การจัด
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รายการเทคโนธานีมีเรื่องเล่า ทั้งนี้ นายเอกชัย บุญรสศักดิ์ ได้เข้ารับการอบรมและสอบผ่านได้รับใบประกาศ
ของ กสทช. ประจาปี 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว
และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “เทคนิคการ
เป็นผู้ดาเนินรายการเบื้องต้น ” ขึ้น เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นผู้ดาเนินรายการกิจกรรมต่างๆ ของเทคโนธานีเช่นกัน ได้ความรู้และให้สามารถนาไปปรับใช้ได้ ทั้งนี้ ยังมี
บุคลากรจากภายนอกหน่วยงาน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “เทคนิคการเป็นผู้ดาเนินรายการเบื้องต้น”
สาหรับการพัฒ นาบุคลากร ในรูปแบบ Coaching หรือการสอนงานระบบพี่เลี้ยง พบว่า บุคลากร
น้องใหม่มีการเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น ลดอัตราการทางานผิดพลาด สร้างขวัญกาลังใจการทางาน และเกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างตัวบุคลากร

รายงานผลการดาเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559

51

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร
ผลลัพธ์ดา้ นนโยบายและกฏระเบียบ
จากการประกาศนโยบายให้ เทคโนธานี นาเกณฑ์คุณภาพ TQA มาปรับใช้ในการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงานควบคู่กับเกณฑ์ของมหาวิทยาลั ย และได้ถูกสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายสู่บุคลาการ ผ่านการ
ดาเนินโครงการ “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพองค์กร เทคโนธานี สู่ความเป็นเลิศ ” โดยให้หน่วยบริหาร
ระบบคุณ ภาพฯ เป็น ผู้ดาเนิ นการ โดยที่ผ่ านมาในรอบปีการศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มากมาย อาทิ การจัดสัม มนาเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรมให้ความรู้ การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมประกวดผลงานดีเด่น เป็นต้น ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรเกิดการตระหนักในระบบคุณภาพ การ
ดาเนินงานที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งวัดผลได้จากการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรในงานด้านระบบคุณภาพ
มากขึ้น ซึ่งจากการดาเนินโครงการ “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพองค์การ เทคโนธานี สู่ความเป็นเลิศ ”
เริ่มส่งผลต่อการทางานมีระบบและเป็นกระบวนมากขึ้น ทาให้มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สานัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม และส่วนส่งเสริมวิชาการ (เวที QA Forum) ขอเชิญให้ผู้บริหารของเทคโนธานี ไปร่วม
แลกเปลี่ ย นเรียนรู้ และแนะน าแนวทางการดาเนินงานที่ทาให้ องค์กรมีแนวโน้มที่ดี ในด้านการนาระบบ
คุ ณ ภาพ TQA มาใช้ พั ฒ นาองค์ ก ร เพื่ อ เป็ น “Best Practice” ให้ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ นอกจากนี้ ยั ง มี
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย สานักงานสิริพัฒนา สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้ขอเข้า
ศึกษาดูงานด้านระบบคุณภาพของเทคโนธานี โดยมุ่งเน้นกระบวนการนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในด้านงานบริการวิชาการ
สาหรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารระดับสูง ที่ให้เทคโนธานีดาเนิน โครงการสานักงานสี
เขียว (Green Office) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการตระหนักรู้ในการลดและป้องกันการปล่อยขยะของเสีย
และมลพิษอื่นๆ จากกิจกรรมการทางาน และเป็นการสร้างบรรยายในสถานทางานให้น่าอยู่นั้น ส่งผลให้ เทค
โนธานี ได้ รั บ โล่ ร างวั ล หน่ ว ยงานที่ ผ่ า นการรับ รองส านั ก งานสี เขี ย ว (Green Office) ปี 2559 ในระดั บ
“ทองแดง” จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวล้อม

ผลการประเมินผู้บริหาร

ภาพกิจกรรมการรับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสานักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559
โดยผู้จัดการสานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี (ผู้แทนผู้อานวยการเทคโนธานี)
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ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหาร (จากแบบประเมิน)
เทคโนธานี ได้จัดให้ มี การประเมิน กลับ แบบสองทิศทาง โดยเปิดโอกาสให้ บุคลากรประเมินการ
บริหารของทีมผู้บริหารในระบบออนไลน์ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ประเมิน ซึ่งข้อ มูลจะถูกส่งและสรุปผล
โดยงานบริหารระบบคุณภาพและสารสนเทศ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 ทีมผู้บริหารได้รับผลการประเมิน
ความพึงพอใจในระดับ 4.68 (เต็ม 5 คะแนน) และผลการประเมินการบริหารงานทีมผู้บริหารเทคโนธานี จาก
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ 4.66 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีมาก
ผลลัพธ์การสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
จากการทาบันทึกข้อตกลง เรื่องการนาองค์ความรู้ การจัดการขยะแบบครบวงจร สู่ชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนได้รับประโยชน์ช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมือง โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายธนพล จันทรนิมิ รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมติดตามผลแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ ผละกระทบ กรณี เทศบาลนครนครราชสีมา หยุดรับกาจัดขยะมูลฝอย ครั้งที่
1/2560 ณ ห้องประชุมสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา โดยผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อานวยการเทคโนธานี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายงานผลการดาเนิ นการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 15 แห่งที่ส่ งมากาจัด ณ ศูนย์การ
เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร 4 แห่งคือ ศูนย์ ฯ มทส. ศูนย์ฯ ทม.เมืองปัก ศูนย์ฯ ทต.แชะ และศูนย์ฯ
ทต.ด่านขุน ทด พบว่า ภาพรวมการบริห ารจัดการขยะทั้ ง 4 ศู นย์ด าเนิ นการไปด้วยดี ตั้งแต่วัน ที่ 1 - 18
มิถุนายน 2560 มีขยะเข้ารับการกาจัดประมาณ 2,000 ตัน สามารถผลิตเชื้อเพลิง RDF ส่งให้โรงงานปูนซิ
เมนต์ ได้ 1,200 ตัน คิดเป็นร้อยละ 60 โดยสามารถบริหารจัดการขยะได้หมดทุกวัน ไม่มีขยะตกค้าง สามารถ
ดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงกับทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางจังหวัด
เป็นการร่วมแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดนครราชสีมา และเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนการจัดการขยะตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ภาพบรรยากาศการการประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาขยะ วันที่ 19 มิถุนายน 2560
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ผลลัพธ์การบรรลุแผนปฏิบัติการขององค์กร
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อ้างอิง
เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี ครั้งที่ 4/2559 วาระที่ 4.1 รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ณ 30 กันยายน 2559, วาระที่ 4.2 รายงานงบการเงิน งบประมาณ 2559
และผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 (ณ ไตรมาส 3) เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (เอกสารประกอบที่ 7.1 : รายงานผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติ การ ไตรมาส 3 ณ วัน ที่ 31
มีนาคม 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560)
นอกจากนี้ ผลการดาเนินงานตามนโยบายคุณภาพ ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา พบว่าบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์คุณภาพที่ได้ตั้งไว้ ทั้ง 3 ข้อ

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน
ผลการดาเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2559 มีรายได้ 293.46 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 258.23
ล้ า นบาท รายได้ ม ากกว่ า ค่ า ใช้ จ่ ายบาท 35.23 ล้ า นบาท เปรีย บเที ย บกั บ การด าเนิ น งานด้ า นการเงิ น
ปีงบประมาณ 2558 รายได้ 278.62 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 254.35 ล้านบาท รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 24.27
ล้านบาท สรุปปีงบประมาณ 2559 มีแนวโน้มผลการดาเนินงานดีขึ้น แสดงดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลการดาเนินงานด้านการเงิน สิ้นสุดปีงบประมาณ (3 ปีงบประมาณ)
ปีงบประมาณ
รายได้ (ลบ.)
ค่าใช้จ่าย (ลบ.)
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย

ปี 2557
185.18
171.31
13.87

ปี 2558
278.62
254.35
24.27

ปี 2559
293.46
258.23
35.23

หมายเหตุ

เพิ่มขึ้น

กราฟแสดงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของรายได้มากกว่าค่าใช้จา่ ย

รายงานผลการดาเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559

54

ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2560 ณ ไตรมาส 3 (มิถุนายน 2560) มีรายได้
230.75 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 165.46 ล้านบาท มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 65.29 บาท เปรียบเทียบกับการ
ดาเนิน งานด้านการเงิน ปี งบประมาณ 2559 ณ ไตรมาส 3 ที่มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 45.13 ล้านบาท
พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.88 แสดงดังตารางที่ 13 (เอกสารประกอบที่ 7.2 : รายงานงบการเงินไตรมาส 3
ประจาปีงบประมาณ 2560)
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานด้านการเงิน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2559 และ 2560
ปีงบประมาณ
2559 ณ ไตรมาส 3
2560 ณ ไตรมาส 3

รายได้ (ลบ.)
200.34
230.75

ค่าใช้จ่าย (ลบ.)
155.21
165.46
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55

ส่วนที่ 3
การประเมินตนเอง
ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ส่วนที่ 3
การประเมินตนเองตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) จัดทาขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรใช้ เป็นแนวทางในการจัดผลการ
ดาเนินงาน เพื่อการปรับปรุงประสิทธิผ ลและขีดความสามารถขององค์กร การเรียนรู้ขององค์กรและของ
รายบุคคล ซึ่งจากรายละเอียดของผลการดาเนินงาน ตามแนวทางเกณฑ์ TQA ดังที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 2 นั้น
เทคโนธานี ได้ประเมินปัจ จัยความสาเร็จ และสิ่งที่ต้องการปรับปรุงในอนาคตในภาพรวมของแต่ละหมวด
รายละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการบริหารระบบคุณภาพ มีความมุ่งมั่นในการนาองค์กรให้ประสบ
ความสาเร็จและบรรลุผลการดาเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้ องค์กรมีความยั่งยืน พิจารณาจากการปรับปรุงและ
นาเอาระบบคุณภาพด้านต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
2. การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในองค์กร
2.1 การให้ความสาคัญกับการจัดประชุม/สัมมนาในรูปแบบต่างๆ ที่คนในองค์กรต้องมีส่วน
ร่วม เช่น การประชุมระดับผู้บริหาร การประชุมประจาเดือนหัวหน้างาน การประชุมย่อยของแต่ละส่วนงาน
การประชุม/สัมมนาบุคลากรประจาปี เพื่อให้ทุก คนตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และสร้างความผูกพันในองค์กร
2.2 กระบวนการแต่งตั้งคณะทางานที่ต้องประกอบไปด้วยทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นต้น
สิ่งที่ต้องการทาในอนาคต
1. การวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง และการพัฒนาผู้นาในอนาคต
2. การสร้างวัฒนธรรม “การสร้างความผูกพันกับลูกค้าที่สาคัญ” ให้กับบุคลากรและผู้นาในอนาคต
หมวดที่ 2 กลยุทธ์
ปัจจัยความสาเร็จ
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร
2. มีการกาหนดหน้าที่ผู้ความรับผิดชอบแผนงานที่ชัดเจน แบ่งตามภาระกิจของแต่ละสานักงาน
ภายในเทคโนธานี
3. มีระบบการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติในทุกระดับ
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4. มีการกาหนดช่วงเวลาในการติดตามที่ชัดเจน รวมถึงมีการรายงานผลการติดตาม ผ่านการประชุม
ต่างๆ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญทราบ
สิ่งที่ต้องการปรับปรุงในอนาคต
การวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่คานึงถึงการเปลี่ยนแปลง ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น เพื่อรองรับ
กับความเสี่ยงและโอกาสในอนาคต
หมวดที่ 3 ลูกค้า
ปัจจัยความสาเร็จ
1. การมุ่งเน้นและกาหนดเป็นนโยบายที่สาคัญของผู้บริหารเทคโนธานี เช่น กาหนดให้ความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์คุณภาพ และเป็น KPI การวัดผลงาน การมอบหมายให้งานระบบคุณภาพ
ดาเนิ น โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ คุณ ภาพองค์การสู่ ความเป็ นเลิ ศ หั ว ข้อ “การมุ่ งเน้น ลู กค้า” เพื่ อให้
บุคลากรในองค์กรตระหนักและให้ความสาคัญกับลูกค้ามากขึ้น
2. การพัฒนากระบวนการทางานที่มุ่งเน้นลูกค้า มีการปรับขั้นตอนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้ามากขึ้น พร้อมทั้งบันทึ กเป็นขั้นตอนการทางานที่ส าคัญ ในระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO ให้ชัดเจนและเป็นการดาเนินงานที่ครบวงจร PDCA
3. บุคลากรมีความตระหนักในเรื่อง “การรับฟังเสียงของลูกค้า” มากขึ้น เช่น การเพิ่งช่องทางการรับ
ฟังเสียงของลูกค้า มีการสื่อสารแบบสองทิศทาง รวมถึงมีการสนองตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบทันท่วงที
4. การใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเก็บสารสนเทศที่สาคัญของลูกค้า เช่น การตอบแบบ
ประเมิน ออนไลน์ การลงทะเบี ยนออนไลน์ การขอใช้บริการออนไลน์ เป็นต้น ทาให้ ส ามารถนาข้อมูล มา
ปรับปรุงการทางานให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยอานวย
ความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น เช่น การนาระบบ e-Payment มาในการชาระค่าบริการ เป็นต้น
สิ่งที่ต้องการปรับปรุงในอนาคต
การค้นหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ /บริการ เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ การดึงลูกค้าใหม่ การสร้างโอกาสใน
การขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน
หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ความชัดเจนของ KPI ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2. การจัดการข้อมูลผลการดาเนินงาน (KPI) ด้วยระบบสารสนเทศ
3. ระบบการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติที่ชัดเจน ตามสายบังคับบัญชา
4. การจั ดการความรู้ ในองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ รวมถึงการสื่ อสารความรู้ ด้วยช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย ให้เข้าถึงบุคลากรทุกระดับชั้น
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สิ่งที่ต้องการปรับปรุงในอนาคต
การทบทวนผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปการจัดลาดับความสาคัญเรื่องที่ต้ องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนาไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม และการถ่ายทอดลาดับความสาคัญดังกล่าว สู่การปฏิบัติ
ของกลุ่มงานต่างๆ
หมวดที่ 5 บุคคล
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญและมุ่งเน้นนโยบายด้านบุคลากร เช่น การผลักดันสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจให้กับพนักงาน ส่งเสริมการพัฒ นาตนเองด้วยการให้ ไปรับการฝึกอบรมเพิ่มเติม นโยบายการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career part) เป็นต้น
2. ค่านิยม การทางานเป็นทีม (Team Work) ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างตัวบุคลากรและการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันตามแนวทางเกณฑ์ TQA
3. ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ทาให้การเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวบุคลากร
มีประสิทธิภาพ เช่น การบันทึกผลการฝึกอบรม การบันทึกผลการทางานระบบออนไลน์ (อยู่ระหว่างพัฒนา)
4. การใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ช่วยให้การเข้าถึงบุคลากรทุกคน
ในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งที่ต้องการปรับปรุงในอนาคต
1. ระบบการจั ดการผลการปฏิบั ติงานของบุคลากร เพื่อสนั บสนุ นให้ เกิดการท างานที่ให้ ผ ลการ
ดาเนินการที่ดีและความผูกพันของบุคลากร
2. วิธีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ
ปัจจัยความสาเร็จ
การนาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน โดยเฉพาะ
ISO 9001 เวอร์ชั่น 2015 ที่ข้อกาหนดเน้นความอยู่รอดขององค์กร เช่น ข้อกาหนดด้านการวิเคราะห์บริบท
องค์กรทั้งภายในและ ภายนอก ทั้งด้านบวกและด้านลบ ข้อกาหนดด้านการวางแผนการจัดการความเสี่ยง
และโอกาส ที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการดาเนินงานที่เน้นวงจร PDCA มีการประเมิน
ติดตามผล และปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
สิ่งที่ต้องการปรับปรุงในอนาคต
การสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของลูกค้าและการควบคุมต้นทุนที่จาเป็น ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สาคัญ
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ทั้งนี้ ได้แนบรายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับ หน่ วยงาน ปีการศึกษา 2558 และได้ดาเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการ
ประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ปีการศึกษา 2558 ดังมี
รายละเอียดตามตารางภาคผนวก ก
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ภาคผนวก ก
- ผลการดาเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558

- ผลการดาเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558

-

เอกสารแนบ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ตารางที่ ก1 : ผลการดาเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558

เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรับปรุง

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Area for
Improvement) เสนอโดยคณะกรรมการประเมินฯ
1. ควรกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย รวมถึงแนวทาง
การเก็ บ -ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น การให้ มี ค วาม
ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เช่น ตัวชี้วัดด้านที่มุ่งเน้น
ลูกค้า/ผู้รับบริการ และด้านที่มุ่งเน้นบุคลากร เป็น
ต้น

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควรมี
การประเมิ น แบ่ งตามกลุ่ ม ผู้ รับ บริ ก ารประเภท
ต่างๆ ให้ชัดเจน

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ที่วัดได้อย่างเป็น
รูปธรรม
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ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
และแนวทางการ
เก็บข้อมูลเป็น
ระบบ
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การประเมินแบ่ง
ตามกลุม่
ผู้รับบริการ

ภาคผนวก ก : รายงานผลการดาเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559

สรุปผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

1. ด้านมุ่งเน้นลูกค้า/ผูร้ ับบริการ
- มีการทบทวนตัวชี้วัด/เป้าหมาย และแนวทางการเก็บข้อมูล
ให้เป็นระบบ
- มีการวางแผน เพื่อนาไปสู่การจัดการลูกค้าในแต่ละกลุม่
ซึ่งในการทบทวนและวางแผนดังกล่าว ได้จดั เป็นกิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การวางแผนกลยุทธ์และการ
มุ่งเน้นลูกค้า” ในวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา
โดยมีทีมผู้บริหารและบุคลากรเทคโนธานีร่วมระดมสมอง
2. ด้านมุ่งเน้นบุคลากร
- มีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดาเนินงานรายบุคคล
- มีการจัดทาระบบ HR system เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
ประเมินประสิทธิภาพการทางานรายบุคคล
- มีการทบทวนกลุ่มลูกค้า การจัดทาแบบฟอร์มประเมินความ
พึงพอใจ และจัดเก็บผลการประเมินทีจ่ าแนกตามกลุ่มลูกค้า
ซึ่งในการทบทวนกลุ่มลูกค้าดังกล่าว ได้จัดเป็นกิจกรรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การวางแผนกลยุทธ์และการมุ่งเน้น
ลูกค้า” ในวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

บรรลุ
เป้าหมายที่
กาหนดไว้

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่
(โปรดระบุ ดาเนินการ
ร้อยละ)




50%

อยู่ระหว่าง
การพัฒนา
ระบบ
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เอกสารแนบ 1

เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรับปรุง

3. ควรมี ก ารประเมิ น ผลกระทบ/ความส าเร็จ ของ
โครงการให้เป็นระบบ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
ประเมินฯ
1. ควรก าหนดตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจนและท้ า ทายที่
สะท้อนถึงความสาเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กร

2. ควรกาหนดคู่เทียบที่เหมาะสมและแนวทางการ
ได้ ม าของข้ อ มู ล เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลการ
ดาเนินงานให้มีความชัดเจน รวมถึงการวิเคราะห์
สภาพการแข่งขัน ลาดับการแข่งขัน และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
แข่งขันให้ชัดเจน

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ที่วัดได้อย่างเป็น
รูปธรรม

สรุปผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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ระบบประเมินผล - พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบ/
กระทบ/
ความสาเร็จโครงการ
ความสาเร็จ
โครงการ

2560

ตัวชี้วัดทีช่ ัดเจน มีการกาหนดตัวชี้วัดชัดเจนและท้าทาย ปรากฏในตัวชี้วัด
และท้าทาย และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย SUT
Scorecard เช่น
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 7.1 จานวนงานวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 7.2 รายได้จากการนางานวิจยั /นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
มีการกาหนดคู่ - มีการทบทวนคู่เทียบรวมถึงการวิเคราะห์สภาพการ
เทียบ
แข่งขัน ลาดับการแข่งขัน และปัจจัยที่สง่ ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันให้ชัดเจน

2561
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ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)

บรรลุ
เป้าหมายที่
กาหนดไว้

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่
(โปรดระบุ ดาเนินการ
ร้อยละ)



อยู่ระหว่าง
การเก็บ
ข้อมูลเพื่อ
พัฒนาระบบ



10%

อยู่ระหว่าง
การ
วิเคราะห์
ข้อมูลที่จะ
นามาใช้
เทียบเคียง
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เอกสารแนบ 1

เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรับปรุง

3. ควรพิจารณาระบบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ของบุคลากรให้สามารถจูงใจ สร้างความทุ่มเท
ในการท างานและผู กพั น กับ องค์ กรมากยิ่ งขึ้ น
เช่น การพัฒนาระบบสัญญาจ้างให้พนักงานที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีให้มีการต่ อสัญญาระยะยาว
หรือการพัฒนาระบบสวัสดิการด้านสุขภาพ เป็น
ต้น

4. ค วรพั ฒ น าก ล ไก ก ารล งทุ น เพื่ อให้ ได้ รั บ
ผลตอบแทนจากงานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนทางการเงินของมหาวิทยาลัยใน
ระยะยาว

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ที่วัดได้อย่างเป็น
รูปธรรม

2561

สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการ
ของบุคลากร

2560

จัดตั้งสานักงาน
จัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
(TLO)

ภาคผนวก ก : รายงานผลการดาเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559

สรุปผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

- มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- มีการเพิ่มเติมสวัสดิการด้านสุขภาพ นอกเหนือจาก
ประกันสังคม โดยบุคลากรสามารถเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในส่วนต่างจากประกันสังคมได้อา้ งอิงตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
- มีการเพิ่มเติมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและเล่าเรียน
บุตรของบุคลากรตามอัตราประกาศมหาวิทยาลัยกาหนด
- มีนโยบายพิจารณาต่อสัญญาจ้างระยะยาว สาหรับ
พนักงานประจาเทคโนธานี
- มีการจัดตั้งสานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี (TLO) และได้มีการเสนอ
แผนธุรกิจเรื่องการนาทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปใช้งานเชิง
พาณิชย์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 26
พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

บรรลุ
เป้าหมายที่
กาหนดไว้

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่
(โปรดระบุ ดาเนินการ
ร้อยละ)

50%

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
ของคณะ
กรรมการ
กองทุน
สารองเลี้ยง
ชีพ-มทส.

50%

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
ข้อมูลการทา
สัญญาจ้าง







ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข
(ถ้ามี)
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เอกสารแนบ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ตารางที่ ก2 : ผลการดาเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้
จากผล IQA
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม
1. ระบบการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการบริการวิชาการเพื่อนามาพัฒนาการ
ให้บริการ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
คาอธิบาย/รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ใ ห้ ก ลั บ ไ ป monitor ต น เอ ง ว่ า สิ่ ง ที่
มหาวิ ท ยาลั ย บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั งคมนั้ น
ผลกระทบจากการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
นากลับมาพัฒนาอะไร 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

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางการ
ยังไม่
ดาเนินการ แก้ไข
(ถ้ามี)

สรุปผลการดาเนินงาน

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ที่วัดได้อย่างเป็น
รูปธรรม

2561

ระบบการติดตาม
และวิเคราะห์ผล
จากการบริการ
วิชาการ

ภาคผนวก ก : รายงานผลการดาเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559

การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

1. เทคโนธานี มี การออกแบบระบบการติ ด ตามผลจากการได้ รับ
บริการวิชาการของกลุ่มเป้าหมายที่เทคโนธานีได้ดาเนินการ โดยเป็น
ลักษณะการจัดทาแบบบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการบริการวิชาการ/
ความต้องการเพิ่มเติม/ความคาดหวังสิ่งที่ผู้รับบริการอยากให้พัฒนา
ต่อยอดความรู้ ซึ่งแบบบันทึกจะทาเป็นรูปแบบทั้งเอกสารและระบบ
ออนไลน์ ในลักษณะติดตามประเมินผลหลังรับบริการ โดยผลการเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนามาวิเคราะห์และส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง
วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ผู้ถ่ายทอด ความรู้ เพื่อนาไปปรับปรุง
หลักสู ต ร พั ฒ นาเป็ น องค์ความรู้ใหม่ และน ามาถ่ายทอดสู่ องค์ กร
ชุมชนต่อไป

บรรลุ
เป้าหมายที่
กาหนดไว้

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
(โปรดระบุ
ร้อยละ)

10%

เริ่มมีการ
ดาเนินงา
นใน
บางส่วน
แต่ยังไม่
เป็นครบ
ทุก
กระบวน
การ
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เอกสารแนบ 1
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้
จากผล IQA

กรอบเวลา
การ
ดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางการ
ยังไม่
ดาเนินการ แก้ไข
(ถ้ามี)

สรุปผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ที่วัดได้อย่างเป็น
รูปธรรม

การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

บรรลุ
เป้าหมายที่
กาหนดไว้

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
(โปรดระบุ
ร้อยละ)

S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี

1. การวิ เคราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานด้ า นการ
2561
ปรับแปลงฯ กับการใช้ประโยชน์กับชุมชน
สังคม
คาอธิบาย/รายละเอียดเพิ่มเติม
1. พบว่ า อาจารย์ มี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ แปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ลดลงเรื่อย ๆ ใน
รอบ 3 ปีที่ผ่านมา การบริการทางด้านการปรับ
แปลง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี กั บ
ประโยชน์ชุมชน สังคม เกิดอะไรขึ้น และเกิดใน 2560 2564
ทิศทางแบบไหน อย่างไร

เพิ่ ม ก ล ไก ก า ร
ส นั บ ส นุ น ใ ห้
คณาจารย์ มี ส่ ว น
ร่ ว มในการปรั บ
แปลง ถ่ า ยทอด
แ ล ะ พั ฒ น า
เทคโนโลยี ม าก
ขึ้น

ภาคผนวก ก : รายงานผลการดาเนิงานตามแนวทางเกณฑ์ TQA เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559

1. เท ค โน ธานี ได้ ด าเนิ น โค รงการส่ งเส ริ ม ให้ บุ ค ล ากรวิ จั ย ใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิ ต ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม (Talent Mobility) เพื่ อยกระดั บ
ความสามารถ สร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเทคโนธานีได้เริ่มดาเนินโครงการ ในปีงบประมาณ
2560 และจะพลักดันให้เป็นโครงการที่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
เทคโนธานีต่อไป

2. เทคโนธานี ได้มีนโยบายจัดตัง้ กองทุนเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้
คณาจารย์นาผลงานวิจัยมาปรับปรุงต่อยอดให้ตรงตามความต้องการ
ของชุมชุน (Matching) เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาสังคมให้ตรงจุด
โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการเก็บข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ กฏระเบียบ
ข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง





อยู่ระหว่าง
การเก็บ
ข้อมูล
ศึกษากฏ
ระเบียบ
ข้อกาหนด
ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก ข
รายการหลักฐาน : เอกสารประกอบตัวบ่งชี้
(แยกฉบับ)

รายการหลักฐาน : ปรากฏในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบที่ 1.1 : ระเบียบมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ / ข้อกาหนด
1. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
2. ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 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
เอกสารประกอบที่ 1.2 : คาสั่ง/ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 6/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโน
ธานี
2. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 5/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการเทคโนธานี
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 230/2559 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อานวยการเทคโนธานี
2. คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 623/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายโครงการบริการวิชาการเชิงรุก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 378/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพ
การศึกษา เทคโนธานี
4. คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 115/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะทางานบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในประจาเทคโนธานี ในคณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจาหน่วยงาน
5. คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 323/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะทางานการจัดการ
ความรู้ประจาเทคโนธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
คาสั่งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. คาสั่งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี (QMRC)
2. คาสั่งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 26/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดาเนินกิจกรรมตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี
3. คาสั่งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 27/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี
4. คาสั่ งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี ที่ 31/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ ทาหน้าที่ตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน (IQA : Internal Quality Audit) ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ISO เทคโนธานี
5. คาสั่ งเทคโนธานี มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี ที่ 36/2560 เรื่อ ง แต่ งตั้งคณะกรรมก าร
การจัดการความเสี่ยงและโอกาส เทคโนธานี
6. คาสั่ งเทคโนธานี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการ
จัดการความเสี่ยงและโอกาส เทคโนธานี
7. คาสั่ งเทคโนธานี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ที่ 06/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน 5ส
เทคโนธานี ดาเนินกิจกรรม 3 ฝ่าย
8. คาสั่ งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี ที่ 19/2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทางาน
สิ่งแวดล้อม
ประกาศเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. ประกาศเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงาน
สีเขียว
2. ประกาศเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์
คุณภาพ เทคโนธานี
3. ประกาศเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 4)
4. ประกาศเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงาน
ตามโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2560
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เอกสารประกอบที่ 1.3 : ฟอร์มแบบประมินผู้บริหาร
เอกสารประกอบที่ 1.4 : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี ครั้งที่ 3/2559, 4/2559,
1/2560, 2/2560
เอกสารประกอบที่ 5.1 : รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1/2560
เอกสารประกอบที่ 7.1 : รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2560
เอกสารประกอบที่ 7.2 : รายงานงบการเงิน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2560

เอกสารอ้างอิง
1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
2. งานประจาตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. งบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบัติการ เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. แฟ้มเอกสารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO (Document center)
6. แฟ้มแบบติดตามเอกสารการฝึกอบรม งานทรัพยากรมนุษย์
7. คู่มือคุณภาพ ตามข้อกาหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015
8. รายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทคโนธานี ปีงบประมาณ 2560
9. รายงานผลการดาเนินงานระบบมาตรฐาน ISO เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2560
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ภาคผนวก ค
รายงานตามตัวบ่งชี้ทไี่ ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
- C12 บริการวิชาการแก่สังคม
- S4 การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

ตัวบงชี้ C12

การบริการวิชาการแก่สังคม
ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 – มิ.ย. 60)
แหล่งข้อมูล
:
เทคโนธานี
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) :
คะแนน 1
ไม่มีการ
รายงานผล
ที่เกี่ยวข้อง

:

คะแนน 2
มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องใน
บางด้าน (เช่น
มีการรายงานผล
ที่เกิดต่อการ
กาหนด
วิสัยทัศน์)

คะแนน 3
มีรายงานผลครบ
ทุกด้าน (อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือคุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน์)

คะแนน 4
มีรายงานผลที่
เกิดต่อสานักวิชา/
มหาวิทยาลัย
ครบถ้วน และมี
ผลการดาเนินงาน
ที่ดี

คะแนน 5
เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม

คะแนน 6
การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
ทั้งชุมชน และ
องค์กร

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

ประเด็นการประเมิน :
4 ข้อ
1. มีการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการที่ดี
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
4. มีผลการดาเนินงานที่ทาให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งสานักวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
รายละเอียดการดาเนินงาน
:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการที่ดี :
1.1 เทคโนธานีมีภารกิจหลักในการทาหน้าที่ประสานงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมี การกาหนด
นโนบายและเป้ า หมายในการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั งคมชั ด เจน ภายใต้ ก ารบริห ารงานตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดทาเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ ได้แก่ งานบริการวิชาการ และ งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒ นา
เทคโนโลยี รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิท ยาลั ย (เอกสารอ้างอิง : งานประจาตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 งบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบัติการ เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
1.2 วิธีการบริห ารจั ดการให้ เป็ น ไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด โดยมี กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักการ PDCA ได้แก่
P: Plan มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
D: Do ดาเนินงานให้บริการวิชาการตามความต้องการที่ได้สารวจและวางแผนการดาเนินงานไว้
C: Check ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานที่ ได้ จัด กิ จ กรรมไป เช่ น การประเมิ น ความพึ งพอใจ การ
ประเมินผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ได้รับ การลงพื้นเพื่อให้คาปรึกษาหลังการจัดกิจกรรม เป็นต้น
A: Action การนาผลการให้บริการวิชาการในข้อ C มาปรับปรุงการให้บริการ เช่น ติดตามผลการให้
คาปรึกษา การปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหาความรู้ การปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพื่อนามาจัดทา
เป็นแผนการบริการทางวิชาการที่ตรงจุดต่อไป
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน :
เทคโนธานี เป็ น หน่ วยงานหลักในการทาหน้าที่ประสานงานการให้ บริการวิช าการกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งระดับหน่วยงาน/ศูนย์ สาขาวิชา/
ส านั ก วิ ช า สถาบั น วิ จั ย หน่ ว ยวิ ส าหกิ จ ต่ างๆ ตามกระบวนการ PDCA เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาต่ างๆ และเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น (เอกสารประกอบที่ C12.1)
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ :
มีการดาเนินงานแบบบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานเทคโนธานี ได้แก่
3.1 มีการบู ร ณาการงานบริ การทางวิช าการแก่สั งคมเพื่ อสนั บสนุน พั นธกิจด้านการเรียนการสอน :
ในปีการศึกษา 2559 มีการดาเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์จากการ
จัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคม อาทิ
- โครงการฝึก จัดอบรมเชิงปฏิบั ติ การ “การปลูกเมล่ อนมืออาชีพ ” โดย ผศ. ดร.อารักษ์ ธีรอาพน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอาจารย์ เป็นการนา
งานวิจัยของอาจารย์ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน (รายวิชา 312481 SPECIAL PROBLEMS
ปัญหาพิเศษ) นาไปถ่ายทอดสู่สังคม เพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตร/ผู้ประกอบ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และขยายไปสู่ชุมชนและองค์กร
ต่างๆ ที่มีความพร้อมและมีความต้องการรายได้เพิ่ม (เอกสารประกอบที่ C12.2)
- โครงการค่ายวิชาการให้แก่เด็กและเยาวชน ดาเนินการโดย หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และ
นวั ต กรรม เทคโนธานี ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ น าองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
ภาษาอังกฤษของคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มาให้บริการวิชาการ
แก่ นั ก เรี ย นทั้ งระดั บ ประถมศึ ก ษา และมั ธ ยมศึ ก ษา จากโรงเรีย นต่ างๆ ในเขตพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบ
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2556 –
2559) มีโรงเรียนนอกเขตรับผิดชอบมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวมถึงปริมาณค่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(แสดงดังตารางที่ 1) ถือเป็น การขยายการให้บริการไปยังระดับภูมิภาคและมีแนวโน้มไปยังระดับ
ระดั บ ประเทศตามเป้ า หมายที่ ไ ด้ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ คณาจารย์ ที่ ร่ ว มมาให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ ยั ง ได้ น า
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ประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ ไปพัฒนาการเรียนการสอน ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนในระดับมัธยมที่กาลังจะเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ โครงการค่าย
วิชาการดังกล่าว ยังช่วยสร้างค่านิยมการเป็นนักวิทยาศาสตร์และการเข้าศึกษาในสถาบันที่ให้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็นเป้าประสงค์ของพันธกิจขององค์กรเทคโนธานี
ตารางที่ 1 จานวนโรงเรียนมาใช้บริการจากภาคต่างๆ
ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบและจังหวัดใกล้เคียง)

ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคเหนือ

**จานวนค่ายแต่ละปีประมาณ (ค่าย)
**จานวนนักเรียนที่เข้าค่าย (คน)

รวมจานวนโรงเรียน

จานวนโรงเรียนแยกตาม
ปีงบประมาณ (โรงเรียน)
2556 2557 2558 2559
18
20
31
33
3
7
8
8
1
1
1
1
1
2
2
1
1
22
28
43
46
80
107 153 155
4,055

6,072 5,671

7,543

3.2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย : ในปีการศึกษา
2559 มีการดาเนินงานให้บริการวิชาการ โดยนาผลงานวิจัยของคณาจารย์มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคม
อาทิเช่น
1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยง การแปรรูป และการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ได้แก่
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทากากมันหมักยีสต์เพื่อลดดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ” โดย รศ.
ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย อาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- โครงการสร้างเครือข่ายและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า” โดย
รศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิ ต สั ต ว์ ผศ.ดร.รั ช ฎาพร อุ่ น ศิ วิ ไลย์ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร ส านั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยี การจัดการ
สานักวิชาเทคโนโลยี สังคม โครงการดังกล่าวเป็น การนาองค์ความรู้ของคณาจารย์ไปถ่ายทอดและ
สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรให้มีอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชน กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงปลา ตาบลบ้าน
เหลื่อม อาเภอบ้านเลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งชุมชนอย่าง ซึ่งปัจจุบันได้มี
การขยายเครือข่ายใหม่ไปยังกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านธารปราสาท อ.โนนสูง และ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้าน
ดอนเปล้า อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา (เอกสารประกอบ C12.3)
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2) โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมสาหรับเกษตรกร
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การปลู กพื ช โดยไม่ ใช้ดิน ” โดย ผู้ ช่ว ยศาสตรจารย์ . ดร.อารัก ษ์
ธีรอาพน อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นการนา
งานวิจัยของอาจารย์ไปถ่ายทอดสู่สังคม โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยเทคโนธานี และเทศบาลไชยมงคล จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียน
ทีอ่ ยู่ในสังกัดของเทศบาล ซึ่งได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ และโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสิน
วิท ยา) ได้ รู้ จั ก วิธีก ารปลู ก พื ช อี กแบบหนึ่ ง และนั กเรียนที่ ได้ รับ การถ่ ายทอดเทคโนโลยี ดังกล่ าว
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน (เอกสารประกอบที่ C12.4)
- โครงการฝึกอบรม “การเพิ่มผลผลิตและการจัดการมันสาปะหลัง” โดย ผศ.ดร. สุดชล วุ้นประเสริฐ
อาจารย์ ป ระจ าส านั กวิช าเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิ ตพืช เพื่ อส่ งเสริมให้
เกษตรกลุ่มเกษตรอาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตมันสาปะหลัง ซึ่ง
เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกร และส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่มัน
สาปะหลัง ในปีการศึกษา 2559 มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ จานวน 5 รุ่น ณ แปลง 40 ไร่ ฟาร์ม
มหาวิท ยาลั ย โดย ผศ.ดร. สุ ด ชล วุ้น ประเสริฐ อาจารย์ ป ระจาส านั กวิช าเทคโนโลยี การเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ปลูกสาปะหลัง อ.สีคิ้ว อ.ครบุรี อ.
หนองบุญมาก อ.ปากช่อง อ.วังน้าเขียว อ.ด่านขุนทด อ.เทพารักษ์ อ.โนนไทย อ.พระทองคา อ.ขาม
ทะเลสอ อ.เสิงสาง อ.พิมาย อ.จักราช อ.เมือง จังหวัดนครราชีมา รวมทั้งสิ้นกว่า 2,500 คน
3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒ นาบุคลากร เพื่อรองรับการดาเนิน
โครงการ Talent Mobility ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรั ฐ บาลที่ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมจาก
สถาบั น อุดมศึกษาและสถาบัน วิจัยของภาครัฐ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน
ภาคเอกชน โดยความร่วมมือระหว่าง สวทน. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลาโครงการ
3 เดื อน ในการประชาสั มพั น ธ์ รับ สมั คร คัดเลื อ ก และจัด อบรมระหว่างวัน ที่ 29 สิ งหาคม – 2
กันยายน 2559 มี ผู้ร่วมโครงการทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลั ย นักวิจัย และนักศึกษา จากเขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จานวน 78 คน (เอกสารอ้างอิง : รายงานผลการดาเนิน
โครงการ Talent Mobility 2559)
3.3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านทานุศิลปวัฒนธรรม : ใน
ปีการศึกษา 2559 มีการดาเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยสานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร อาทิ
เช่น
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1) โครงการ “งานว่าวโคราช อากาศยานเมืองย่า ” เป็นโครงการเพื่อให้ความรู้ด้านศิลปและวัฒนธรรม
การทาว่าวของคนอีสานรุ่นก่อน เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าและช่วยสืบสานความเป็นวัฒนธรรมแบบดั่งเดิมไว้
(เอกสารประกอบที่ C12.5)
2) โครงการยุวอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ได้รับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนวัฒนธรรมวิถีชีวิต ที่เกิดขึ้นจากการสั่งสม องค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่น
ที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ในแต่ละพื้น การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดารงอยู่ในท้องถิ่นต่อไป (เอกสารประกอบที่ C12.5)
3) โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการเล็งเห็นถึง
คุณค่าการอนุรักษ์ ศิลปะ ภูมิปัญญาและวัฒ นธรรมท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน การเล่นว่าวอาเซียนให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (เอกสารประกอบที่ C12.5)
4) โครงการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน กิจกรรมยุวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
หั วข้อเรื่อง ศาสตร์ของพระราชา ถวายความอาลั ยเพื่ อส านึกในพระมหากรุณ าธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการแก้ปัญหาน้า ดิน และการจัดการพื้นที่การเกษตร และปลูกจิตสานึก
ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน (เอกสารประกอบที่ C12.5)
นอกจากนี้ ในภารกิ จ ด้ านการเป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อ สั งคมที่ ส่ งเสริม การพั ฒ นาก าลั งคนด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
เทคโนธานีได้มีการดาเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีการดาเนินงานโครงการ อาทิเช่น
1) โครงการสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย น โดยการก ากั บ ดู แ ลของ
มหาวิ ท ยาลั ย (โครงการ วมว.) ขึ้ น เพื่ อ เป็ น กลไกสนั บ สนุ น การพั ฒ นานั ก วิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นกาลังสาคัญในการเพิ่มผลิตภาพ สร้าง
นวั ต กรรมในภาคการผลิ ต และบริ ก ารต่ อ ไปในอนาคต โดยร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย น าร่ อ ง 4 แห่ ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระ
จอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการจัดหลักสูตรสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ในโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนใน
กากับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โครงการนี้จะเป็นตัวป้อนนักเรียนที่มีคุณ ภาพให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ในการบ่ มเพาะให้ เป็ น นั กวิจัย ที่มีคุณ ภาพได้ต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นักเรียนในโครงการฯ
ระดั บ มั ธ ยมศึ กษาชั้น ปี ที่ 6 ทุ กคนสามารถเข้ า ศึ กษาต่ อระดั บ อุ ดมศึก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาชั้ น น าของ
ประเทศในสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนี้ นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี ยังได้ผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.
มทส. (ค่าย 2) เพื่อเข้าแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ (เอกสารอ้างอิง : สรุปผลการดาเนินงาน
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โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2559)
2) โครงการค่ายวิช าการด้านวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และภาษาต่ างประเทศ โดยเน้ นการจั ด
กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การ
ทดลอง และการสรุ ป ผล ซึ่ งเป็ น กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส าคั ญ ทั ก ษะด้ า นคณิ ต ศาสตร์ เน้ น
กระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ และการแก้ โจทย์ ปั ญ หา เพื่ อ น าทั ก ษะดั งกล่ าวมาประยุ ก ต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน ด้านทักษะทางภาษา โดยเน้นภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่
นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ
เมืองจราจรจาลอง ห้องไทยศึกษานิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีผู้มาใช้บริการค่ายวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 40 โรงเรียน จานวนนักเรียนกว่า 8,000 คน
(เอกสารอ้างอิง: รายงานประจาปี เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2559)
3) โครงการโอลิมปิกวิชาการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหนึ่งในศูนย์ สอวน. ระดับ
ภู มิ ภ าค ในการจั ด สอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเพื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการโอลิ ม ปิ ก วิ ช าการค่ า ย 1 โดยส านั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ เทคโนธานี จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการจานวนกว่า 3,900 คน
(เอกสารอ้างอิง: รายงานประจาปี เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2559)
4) โครงการ Children University @ SUT โดยในปี พ.ศ.2559 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศ
ไทย ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต สาหรับการ
ดาเนินงานและขยายเครือข่ายสู่สังคมและสาธารณะในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งการขยายเครือข่ายจาเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและบุคลากรในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การเรี ย นรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส าหรั บ เด็ ก และเยาวชน การขยายเครื อ ข่ า ยจึ ง คั ด เลื อ ก
มหาวิท ยาลั ย ภู มิภ าคที่มี ความพร้อมเพิ่ มอีก 10 แห่ ง โดยมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี จะเป็น หนึ่ งใน
มหาวิทยาลั ย ภูมิภ าค ทั้งนี้ หน่ วยบริ การค่ายวิท ยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี ร่วมกับ ส านักวิช า
วิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินกิจกรรมไปแล้วรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 318 คน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เป็นการเผยแพร่ให้นักเรียนเข้าใจ เห็นความสาคัญ และรักในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น ความรู้ ซึ่งกันและกัน ฝึกให้ มีมนุษยสั มพันธ์ ที่ดีต่อกัน รู้จักการใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้ เป็นรากฐานของการเตรียมตัวทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
(เอกสารอ้างอิง: รายงานผลการดาเนินงานโครงการ Children University @ SUT)
5) โครงการค่าย STEM Education (โครงการการแข่งขัน Egg Drop Challenge) จัดโดยสาขาวิชา
ฟิสิกส์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ เทคโนธานี ณ อาคารสุรพัฒ น์ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน99 คน
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ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 37 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 55 คน และนักศึกษา 7 คน
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อคัดเลือกนั กเรียนตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สั บ
ประยุ ก ต์ร ะดั บ นานาชาติ ครั้ งที่ 30 ณ ประเทศสิ งคโปร์ นอกจากนี้ ยังเพื่ อกระตุ้น ให้ เยาวชน นั ก เรีย น
นั กศึ กษา มีค วามสนใจในวิท ยาศาสตร์ สงเสริมให้ ได้ ศึกาค้น คว้าใหม่ๆ ได้คิ ดร่วมกัน อย่างมีเหตุ ผ ล การ
ตัดสิน ใจและแก้ปั ญ หาต่างๆ (เอกสารอ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงานโครงการ การแข่งขัน Egg Drop
Challenge)
6) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง จัดโดยเทคโนธานี ร่วมกับ สานักวิชา
วิทยาศาสตร์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 โดยมีครูเข้าร่วมโครงการ จานวน 17 คน ภายหลังการจัดโครงการ ได้มีการ
ติดตามประเมินผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อนาผลมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป (เอกสารอ้างอิง:
รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์)
7) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชนและ
ครู ปี ที่6 (ต้น กล้ าพลั งงาน รุ่น ที่ 10) (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่ าง) จัดโดย กระทรวง
พลังงาน และเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการ
สื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครู ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพลังงานและการศึกษา รวมทั้ง
ส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงานละสร้างเวทีแสดงผลงานที่มีประโยชน์ของเยาวชน ซึ่งในการจัดกิจกรรมค่ายต้น
กล้าพลังงานปี 10 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) มีทีมส่งโครงการเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม
พลังงานเพื่อโลกสีเชียว 2559” จานวน 80 ทีม เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 25 ทีม มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 35 ทีม และอาชีวศึกษา 20 ทีม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 212 คน (ครูที่ปรึกษาโครงงาน 71 คน
นั ก เรี ย น 141 คน) และกิจ กรรมค่ายต้น กล้ าพลั งงานปี 10 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ตอนบน) มี ที มส่ ง
โครงการเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเชียว 2559” จานวน 62 ทีม เป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16 ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย 30 ทีม และอาชีวศึกษา 30 ทีม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 136 คน (ครูที่ปรึกษาโครงงาน 74 คน นักเรียน 62 คน) (เอกสารอ้างอิง: รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครู ปีที่6
(ต้นกล้าพลังงาน รุ่นที่ 10))
4. มีผลการดาเนินงานที่ทาให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งสานักวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน : เทคโนธานี เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเป็นที่พึ่ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน อาทิ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าภาคการเกษตร อาทิ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิ บั ติก าร “การท ามั น เส้ น สะอาดและการจัดการตลาดมั น เส้ น อย่างเป็ น ระบบ” โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง
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ปฏิบัติการ “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponic)” โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบน้า
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร” เป็นต้น เพื่อให้กับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนาศักยภาพการผลิต
และส่งเสริมให้เกษตรลดต้นทุน และมีรายได้จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
2) โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิ ต อาทิ โครงการคลินิกเทคโนโลยี
โดย เทคโนธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้เข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการด าเนิ น กิ จ กรรม เช่ น โครงการบริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารข้ อ มู ล ด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตร โครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (อสวท.) และเมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
เครื อข่ายคลิ นิ กเทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเทคโนธานี ได้รับ เลือกให้ เป็นเจ้าภาพจัด
กิ จ กรรม “รวมพลคน อสวท. ประจ าปี 2560” ณ ศู น ย์ ก ารประชุ ม และนิ ท รรศการไบเทคบางนา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการนาผลงานของอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (อสวท.) จากทั่วประเทศ
มาเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิต โดยมีสมาชิก
อสวท. จากทั่วประเทศ จานวน 471 คน เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ เทคโนธานียังได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ ดาเนินงาน “โครงการเสริมสร้างพันธ
กิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์หรือ
พนักงานสนับสนุนวิชาการ นักศึกษาเกิดความตระหนักและกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อสังคม
เป็นสถาบันการศึกษาคู่เคียงสังคม เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชน ทาให้ชุมชนและสังคม มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อ เนื่ องและยั่ งยื น โดยในปี การศึก ษาที่ ผ่ านมา ได้ มี โครงการ/กิจ กรรมที่ ส าคัญ อาทิ “โครงการ Motor
Service” โดย นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ศ วกกรมอุ ต สาหการ และ วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ส านั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ “โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อตาบลสุขภาวะฯ ระยะที่ 2” โดย คณาจารย์
และนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ “โครงการชุมชนละหานนารวมใจต้านภัย
พยาธิ ใบไม้ ตั บ และมะเร็ ง ท่ อ น้ าดี ” โดย คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา สาขาวิิชาแพทยศาสตร์ ส านั ก วิ ช า
แพทยศาสตร์ “โครงการธนาคารขยะสู่ ถนนหมู่ บ้ านปลอดถังขยะ” โดยสถาบั น วิจัย และพั ฒ นา เป็ น ต้ น
(เอกสารประกอบที่ C12.6) (เอกสารอ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงานพันธกิจสั มพั นธ์กับ องค์กรชุมชน
ปีงบประมาณ 2557 – 2559)
ในปีการศึกษา 2559 เทคโนธานี ได้ดาเนินงานบริการวิชาการแก่สัง คม ที่จัดโดยเทคโนธานี และ
สานักวิชาฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย จานวน 484 กิจกรรม/ โครงการ
ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.64 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) มีคณาจารย์เข้าร่วมให้บริการวิชาการ
จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 ของคณาจารย์ทั้งหมด (เอกสารอ้างอิง: ตารางงานบริการวิชาการ ปี
การศึกษา 2559)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ซึ่งจากผลการดาเนินงานพบว่า ด้านจานวนกิจกรรม/โครงการ มีจานวนเพิ่มมากขึ้น มีการขยาย
พื้นที่ให้บริการจากในระดับภูมิภาคไประดับประเทศ อาทิ โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ โครงการสร้างเครือข่ายและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า” ซึ่งเป็นโครงการที่นาคณาจารย์ไปให้ความรู้แบบครบวงจร ทั้งการเลี้ยง การแปรรูป
การตลาด การขอรับรองมาตรฐาน เพื่อช่วยสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีการขยายพื้นที่
ดาเนินการไปยังกลุ่มชุมชนอื่นๆ รอบข้าง ส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม
การประเมินตนเอง
:
คะแนน 5
เริ่มมีการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่น ส่งผลให้
เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ
เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม
รายการหลักฐาน : ปรากฎในภาคผนวก ข
เอกสารประกอบที่ C12.1
ผังการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
เอกสารประกอบที่ C12.2
(ตัวอย่าง) โครงการที่การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
สนับสนุนการเรียนการสอน (การปลูกเมล่อนมืออาชีพ)
เอกสารประกอบที่ C12.3
(ตัวอย่าง) โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัย ชุดที่ 1 (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า)
เอกสารประกอบที่ C12.4
(ตัวอย่าง) โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัย ชุดที่ 2 (การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน)
เอกสารประกอบที่ C12.5
(ตัวอย่าง) โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อสนับสนุน
ด้านทานุศิลปวัฒนธรรม
เอกสารประกอบที่ C12.6
สรุปผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
- งานประจาตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- งบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติการ เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2560
- รายงานประจาปี เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2559
- รายงานผลการดาเนินโครงการ Talent Mobility 2559
- สรุปผลการดาเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2559
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- รายงานผลการดาเนินงานโครงการ Children University @ SUT
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการ การแข่งขัน Egg Drop Challenge
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ต้นกล้าพลังงาน รุ่นที่ 10
- รายงานผลการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2557 – 2559
- ตารางงานบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2559
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์
เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/เมนูหลัก/ระบบบริหารคุณภาพ
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ตัวบงชี้ที่ S4

:

แหล่งข้อมูล
ชนิดของตัวบงชี้

:
:

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 – มิ.ย. 60)
เทคโนธานี
กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) :
คะแนน 1
ไม่มีการ
รายงานผล
ที่เกี่ยวข้อง

คะแนน 2
มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องใน
บางด้าน (เช่น
มีการรายงานผล
ที่เกิดต่อการ
กาหนด
วิสัยทัศน์)

คะแนน 3
มีรายงานผลครบ
ทุกด้าน (อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือคุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน์)

คะแนน 4
มีรายงานผลที่
เกิดต่อสานักวิชา/
มหาวิทยาลัย
ครบถ้วน และมี
ผลการดาเนินงาน
ที่ดี

คะแนน 5
เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม

คะแนน 6
การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
ทั้งชุมชน และ
องค์กร

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

แนวทางการดาเนินงาน :
1. มีนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. มีแผนบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการสนับสนุนอาจารย์ให้มีสมรรถนะในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
4. มีการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. ผลการดาเนินงานที่ทาให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งสานักวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
รายละเอียดการดาเนินงาน
:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงานของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง :
1.1 ภารกิ จด้ านการปรั บ แปลง ถ่ ายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี
ได้มอบหมายให้เทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งรูปแบบการดาเนินงาน
ประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการคาปรึกษา ด้านเทคโนโลยี การให้คาปรึกษาเชิงลึก/เฉพาะ
ทางจากผู้ เชี่ ย วชาญ การวิ จั ย ต่ อ ยอด รวมถึ ง กิ จ กรรมด้ านรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม (CSR : Corporate Social
Responsibility) ในชุมชน ฯลฯ
โดยระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ระยะที่ 12 และระดั บ
หน่ว ยงาน ได้แก่ แผนปฏิบั ติการประจ าปี แผนงานประจาหน่วยงาน เป็ นต้น โดยได้มีการนาเสนอแผนฯ ผ่าน
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เป็นที่ปรึกษาในระดับนโยบาย
1.2 มีวิธีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด ตามหลักการ PDCA ได้แก่
Plan / การจัดทาแผนการดาเนินงาน : มีการวางแผนการดาเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อ
เป็นศูนย์รวมของการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ค รบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนา
ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถต่อยอดเพิ่มเติมในเชิงธุรกิจได้
DO / การดาเนินงาน : มีการดาเนินงานผ่านกิจกรรม ประกอบด้วย
1) กิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2) กิจกรรมการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
3) กิจกรรมการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์
4) กิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
5) การให้ ค าปรึ ก ษาเชิ งลึ ก ทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี /
นวัตกรรม
6) การให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
7) การให้บริการห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการห้องปฏิบัติการ
Check / การตรวจสอบประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน : มี ก ารติ ด ตามโครงการ ตลอดจนการ
ประเมิ น สรุ ป ผลงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและลดข้ อ จ ากั ด ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในกิ จ กรรมบ่ ม เพาะ
ผู้ ป ระกอบการ การให้ ค าปรึ ก ษาเชิ งลึ ก ทางวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี การพั ฒ นาขี ด ความสามารถทาง
เทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ และการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้สามารถทางานได้
อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ
Action/ การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน : มีการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ด้วยมีเป้าหมาย
สูงสุด คือ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รักษาความเป็นผู้นาด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนของ
ประเทศต่อไป
2. มีแผนบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม :
มีแผนการดาเนินงานด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี โดยการนาผลงานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมาปรับแปลง พัฒนา หรือประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนหรือผู้รับบริการ โดยมีการบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น
1) โครงการจัดตั้ง “สานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO)” โดยใน
ปีงบประมาณ 2560 เทคโนธานี ได้จัดตั้ง สานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO)
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ทาหน้าที่ให้บริการให้คาปรึกษา ยื่นจดแจ้งทะเบียนทรัพย์สินทางปัญ ญาแก่บุคคลภายนอก ผลักดันให้เกิดการนา
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดย
สานักงานนี้จะประสานงานร่วมกับ คณาจารย์จากสานักวิชาต่างๆ และส่วนสินทรัพย์ ในการนาผลงานวิจัยฯ มา
พัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาข้าวขึ้นรูปสาหรับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เรื่องโคเนื้อพันธุ์
โคราชวากิว เรื่องการพัฒนา สายพันธุ์ไก่ มทส.และ ไก่เนื้อโคราช เรื่องเครื่องต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล
ขนาดเล็ก เรื่องการแปลงเพศปลานิล เรื่องโรงงานต้นแบบการจัดการขยะชุมชนเพื่อให้เป็นพลังงานทดแทน เรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตพาสต้าข้าวเจ้ามาจัดทาแผนธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างงานวิจัย ด้านปรับแปลงฯ ของคณาจารย์ กับการบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทให้แก่ นักศึกษา โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สานัก
วิศวกรรมศาสตร์และสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม เพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นกับนักศึกษาในการนาผลงานจาก
การประดิษฐ์ คิดค้นและนวัตกรรมอื่น ๆ ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชายื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญ ญา
นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ภาคเอกชน ภาคอุตาสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ผ่านงานแสดง
นิทรรศการต่างๆ อาทิ
- งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2016) วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยได้ส่งผลงานวิจัยเรื่องจานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์วัสดุมวล
เบาสาหรับงานก่อสร้าง และเรื่องไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย มีคา
และ 2. โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสาหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ ” ผลงานของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
- งานมหกรรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา (IP Fair 2017) วั น ที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ ศู น ย์
นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค บางนา ซึ่ ง จั ด โดยกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ชย์ โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมจัดนิทรรศการและโชว์ผลงานวิจัย ได้แก่ 1. เฮมพ์คอนกรีต เฮมพ์กรีต และ
คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า โดย ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ 2. เครื่องคว้านเมล็ดและปอกเปลือกเงาะแบบกึ่งอัตโนมัติ
โดย อ.ดร.กระวี ตรีอานรรค 3. แผ่นพื้นอัจฉริยะสาหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแรงเฉื่อยทางกล โดย ผศ.ดร. สุด
เขตต์ พจน์ประไพ และ ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ 4. เครื่องรีดยางพาราไฟฟ้าอัจฉริยะที่ควบคุมความ
หนาแผ่นยางแบบอัตโนมัติ โดย รศ.ดร. กองพล อารีรักษ์ 5. ซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสาหรับทดแทนกระดูกและ
สภาวะกระดูกพรุน โดย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน
นอกจากนี้ ผลงานคณาจารย์ มทส. ยังได้รับ 2 รางวัล ในงานโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม
NESP Innovation Award 2017 สาขากระบวนการนวัตกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน "ชุด
คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าและน้ายาสารเพิ่มฟองเพื่อเศรษฐกิจชุมชน" โดย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ อาจารย์ประจา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สาหรับ ผู้ มีบุ ตรยาก" โดย ผศ.ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ อาจารย์ประจาสาขาวิช าเทคโนโลยีอาหาร สานักวิช า
เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่ งจัดพิธีมอบรางวัลและมอบโล่ในงาน NESP Innovation Fair 2017 ในวันที่ 22 - 23
มิ ถุ น ายน 2560 ณ เซ็ น ทรั ล พลาซ่ า อุ บ ลราชธานี ทั้ งนี้ การจั ด งานครั้ งนี้ เป็ น การร่ ว มมื อ กั น ของอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภายในงานยังมีการจัดเเสดงผลงานนวัตกรรม ผลิ ตภัณฑ์
สินค้ามากมาย จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลั ย
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อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) โครงการพั ฒ นาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้ นที่ (Industrial
Research And Technology Capacity Development Program: IRTC) โครงการบริ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา
ร่วมกับภาคเอกชน (Co-Research) และโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
ภายใต้สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย หน่วยพัฒนา
ธุรกิจและนวัตกรรม ได้มีการเข้าพบและรับสมัครผู้ป ระกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร
พลังงาน และอื่นๆ เยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการเพื่อวินิจฉัยวิธีแก้ปัญหาโดยเจ้าหน้าที่และคณาจารย์จาก
มทส. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษาเชิง ลึกในสถานประกอบการ และได้นานักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมในการศึกษา เก็บข้อมูล และร่วมดาเนินกิจกรรมในการดาเนินการวิจัยและ
พัฒนาในโครงการที่สนับสนุนกับภาคเอกชนอีกด้วย
3) โครงการที่ปรึกษาไทย ซึ่งหน่วยบริการงานที่ปรึกษาไทย เทคโนธานี ร่ วมมือกับคณาจารย์จาก
สานักวิชาเพื่อดาเนินงานโครงการที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
กระทรวงอุตสาหกรรมและอื่นๆ ตามขอบเขตงานที่กาหนดไว้ใน MOU หรือสัญญาจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นคือเกิดการพัฒนางานวิจัย การปรับแปลงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน มีการสร้างเครือข่าย และ
เกิดการบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการนาผลงานไปสู่ชุมชน ตามความต้องการของชุมชนนั้นๆ จึงทา
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การให้บริการด้านการปรับแปลงฯ มีดาเนินงานอย่างเป็นระบบมาตรฐาน ตามผังกระบวนการ
ให้ บ ริการการปรับ แปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยี ได้แก่ การอบรมเผยแพร่ความความรู้ การแจ้งจด
ทะเบียนทรัพย์สิ นทางปัญญา การร่วมวิจัยและพัฒ นา และการให้คาปรึกษาเทคโนโลยี และแต่ละกิจกรรมยังมี
ขั้นตอนการด าเนิ นงานอย่ างเป็ นระบบ อาทิเช่น การขอใช้ สิ ทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยเชิงพาณิ ชย์ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (เอกสารอ้างอิง: รายงานประจาปีเทคโนธานี 2559)
3. มีกระบวนการสนับสนุนอาจารย์ให้มีสมรรถนะในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี :
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี โดย เทคโนธานี ได้ดาเนินงาน โครงการ
“Talent Mobility” เป็นโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร
วิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น สามารถนาประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนได้ ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559 (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมและการพัฒ นาบุ คลากร เพื่อรองรับการดาเนินโครงการ Talent Mobility ประจาปีงบประมาณ
2559 มีผู้ร่วมโครงการกว่า 70 คน) โดยในปีนี้ ได้มีคณาจารย์จากหลายสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการและลงพื้นที่
พบผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการ อาทิ ศ.ดร. นันทกร บุญเกิด ผศ.ดร. ณัฐธิญา
เบือนสันเทียะ อาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อ. สุมาลี เบือน
สันเทียะ สานักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.นิตยา บุญเทียน ผศ.ดร. พัช
ริน ทร์ ราโช ส านั กวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม ผศ.ดร.ปริญญา น้อยสา สานักวิช า
เทคโนโลยี ก ารเกษตร สาขาวิช าเทคโนโลยี ชีว ภาพ รศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐ ผล ส านั ก วิช าวิ ศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
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อ.ดร. ปัทมาวดี เกียรติเบญจกุล อ.ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร ซึ่งโครงการ Talent Mobility จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น
นอกจากนี้ ในระดับมหาวิทยาลัย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการให้ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุ นภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ทุน
OROG) ซึ่ งคณาจารย์ ส ามารถน าโครงการที่ มี ก ารวิ จัย และพั ฒ นาร่ ว มกั บ เอกชน อุ ต สาหกรรม หรือ สถาน
ประกอบการ SMEs เสนอรายชื่อนั กศึกษาในระดับ บัณ ฑิตศึกษาที่ร่วมในการดาเนินการวิจัยและพัฒ นา เพื่อ
ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้แก่
1. โครงการพัฒ นาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial
Research And Technology Capacity Development Program: IRTC) ภ ายใต้ ส านั กงาน อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี ได้รับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร
พลั งงานและอื่ น ๆ เพื่ อ เยี่ ย มชมกิ จ การของผู ป ระกอบการเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย วิ ธี แ กปญหาโดยเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
ผู้เชี่ยวชาญจาก มทส. แล้วทาการพัฒ นาข้อเสนอโครงการฯ ร่วมกัน หลั งจากขอเสนอโครงการผานการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการแลว จะดาเนินการเซ็นสัญญาระหวางสานักงานฯ กับผู้ประกอบการ โดยที่
ผู้ ป ระกอบการที่ ร วมวิ จั ย แลว จะตองช าระเงิน ทุ น สนั บ สนุ น ร้ อ ยละ 50 (ไม่ เกิ น 250,000 บาท) มายั ง
สานักงานฯ ตามงวดที่กาหนดในสัญญา โดยสานักงานฯ ทาสัญญาใหทุนกับผูเชี่ยวชาญ โดยจะสนับสนุน
งบประมาณไปยังหนวยงานตนสังกัดของผูเชี่ยวชาญที่เปนหัวหนาโครงการ ตามงวดที่กาหนดในสัญญา แล้ว
เริ่มดาเนินโครงการแกไขปญหา การปรับปรุง หรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการฯ จน
เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในระหว่างการดาเนินงานและหลังการดาเนินงานเสร็จสมบูรณ์ ทางสานักงานฯ จะมีการ
ประเมินและติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ ทั้งนี้ ในปี 2559 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น
7 ราย มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 2,735,800 บาท โดยภาคเอกชนสนับสนุน 50% ของงบประมาณโครงการ
เป็นเงิน 1,367,900 บาท (เอกสารอ้างอิง: รายงานประจาปีเทคโนธานี 2559)
2. โครงการบริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (Co-Research) ภายใต้ สานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี เป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนทาวิจัยพัฒนา ในลักษณะ
ของการร่ว มวิจั ยกับ มหาวิท ยาลั ย ฯ โดยผ่ านส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยหน่วยพัฒนาธุรกิจและนวั ตกรรม ได้มีการเข้าพบและรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร พลังงาน และอื่น ๆ เพื่อ เยี่ยมชมกิจการของผูประกอบการเพื่อวินิจฉัยวิธีแก
ปญหาโดยเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจาก มทส. แล้วทาการพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ ร่วมกันโดยจะเน้นเป็น
การวิจั ย พั ฒ นาและนวัต กรรม กั บ ภาคเอกชน หลั งจากขอเสนอโครงการผานการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จาก
คณะกรรมการแลว จะด าเนิ น การเซ็ น สั ญ ญารวมวิ จั ย ระหวางส านั ก งานฯ กั บ ผู้ ป ระกอบการ โดยที่
ผู้ประกอบการที่ รวมวิจัยแลว จะตองชาระเงินทุนสนับสนุน ร้อยละ 50 สูงสุด 500,000 บาทต่อโครงการ
มายังสานักงานฯ ตามงวดที่กาหนดในสัญญา โดยสานักงานฯ ทาสัญญาใหทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม กับผู
เชี่ยวชาญ โดยจะสนับสนุนงบประมาณไปยังหนวยงานตนสังกัดของผูเชี่ยวชาญที่เปนหัวหนาโครงการ ตาม
งวดที่กาหนดในสัญญา แล้วเริ่มดาเนินโครงการ ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการฯ จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในระหว่าง
การด าเนิ น งานและหลั ง การด าเนิ น งานเสร็ จ สมบู ร ณ์ ทางส านั ก งานฯ จะมี ก ารประเมิ น และติ ด ตาม
ความก้าวหน้ าของงานเป็ น ระยะ ทั้งนี้ ในปี 2559 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้ น 1 ราย มูล ค่า
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โครงการ 803,500 บาท โดยภาคเอกชนสนับสนุน 60% ของงบประมาณโครงการ เป็นเงิน 482,100 บาท
(เอกสารอ้างอิง: รายงานประจาปีเทคโนธานี 2559)
3. โครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยีของอุต สาหกรรมไทย (ITAP) โดย โครงการ iTAP
เครือ ข่ ายมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี ร่ว มกั บ ส านั ก งานพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ห่ งชาติ
(สวทช.) ดาเนินงานให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้กับ ผู้ประกอบการ
ไทย ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบทั้งบริการ ที่ปรึกษา การจัดฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ การเสาะหาเทคโนโลยี
จากในและต่างประเทศ บริก ารจั บ คู่เจรจาธุรกิ จเทคโนโลยี ฯลฯ โดยมีที่ ป รึก ษาเทคโนโลยี (Industrial
Technology Assistance, ITA) ทาหน้าที่เป็นคนกลางเข้าไปประสานความต้องการระหว่างภาคเอกชนกับ
นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญ ในปีงบประมาณ 2559 มีบริษัท/สถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ จน
ข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการจานวน 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 หากแยกการดาเนินงานตามกระบวนการทางาน 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
ดาเนิ น งานตามแผน (Approved project) 17 โครงการ (5) มีการประเมินผลและโครงการเสร็จสมบูรณ์
(Closed project) 12 โครงการ (เอกสารอ้างอิง: รายงานประจาปีเทคโนธานี 2559)
4. มีการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี :
มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้น ฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Science
and Technology Infrastructure Databank ชื่ อ ย่ อ STDB การสนั บ สนุ น ของกระทรวง วิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ภายใต้ ส านั ก งานอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
(http://stdb.most.go.th/)
5. ผลการด าเนิน งานที่ทาให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งสานักวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒ นาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน :
กิจกรรม/ผลงานที่ทาให้ชุมชนและสังคมเกิดการตระหนัก และสามารถนาเอาเทคโนโลยีไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณาจารย์จากสานักวิชา หน่วยงานภายใน มทส. และองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานที่สนับสนุนแหล่งทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา อาทิ
โครงการจั ด การขยะแบบครบวงจร โดยที่ ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นชี ว มวล (Center of
Excellence in Biomass) มีแผนการวิจัยและพัฒนา 3 แผนหลัก อันประกอบด้วย 1) แผนวิจัยและพัฒนาแหล่ง
เชื้อเพลิงชีวมวล 2) แผนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวล 3) แผนวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนานั้น ได้เล็งเห็นและเข้าใจบทบาทที่จะดาเนินการให้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยมีการพัฒนางานวิจัยระดับต้นแบบด้าน
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเสีย/ขยะ เทคโนโลยีสะอาด ทาให้ได้โรงงานต้นแบบฯ ที่นามาใช้ในการจัดการขยะ
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University) และมี
ความมุ่งมั่นที่จะเป็น ศูนย์ส าธิตการผลิตพลังงานจากของเสียและขยะชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี
(Waste to Energy Demonstration Center, Suranaree University of Technology) โดยมีผลงาน
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ได้สร้างสรรค์องค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร ที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม สั งคม และเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ และยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นการพั ฒ นาด้ านวิ ช าการ คื อ มุ่ งสร้า งผลงานทางวิ ช าการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างเครือข่าย
วิจั ย ระดั บ ชาติ และนานาชาติ และพั ฒ นาประเทศไทยให้ เป็ น ศูน ย์ก ลางการศึ กษา การวิจั ย -พั ฒ นา การ
ฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) และนาไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต
ซึ่งปั จ จุ บั น มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี โดยศู น ย์ความเป็ นเลิ ศ ทางด้ านชี ว มวลยั งคงมีก าร
ขับ เคลื่อนและขยายผลเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรที่มีการพัฒ นามาเกือบ 10 ปี ไปสู่
ชุมชนต่างๆ กว่า 35 แห่งทั่วประเทศ โดยสามารถบริหารจัดการขยะได้ 1,880 ตัน/วัน โดยความร่วมมือและ
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการจากหลายหน่วยงาน เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน ส านั กงานปลั ดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดนครราชสี มา ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น โดยเทคโนโลยีที่นาไปใช้ในการบริหารจัดการขยะได้แก่ เทคโนโลยี
การบริ ห ารจั ด การขยะแบบเชิ งกลและชี ว ภาพ (Mechanical and Biological Treatment ; MBT) และ
เทคโนยีการผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติกโดยกระบวนการไพโลไรซิส (Pyrolysis ซึ่งมีการก่อสร้างและเดิน
ระบบเรียบร้อยแล้ว กว่า 10 แห่ง โดยหน่วยงานที่ก่อสร้างและเดินระบบเต็มรูปแบบได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะยาวน้อย โดยมีการสร้างโรง MBT สาหรับจัดการขยะมูลฝอย 10 ตัน/วัน เป้าหมายครอบคลุม
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งเกาะยาวน้อย ต่อยอดการดาเนินงานโดยน้าขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นน้ามัน โดย
การสร้างโรง Pyrolysis Plant สาหรับรองรับขยะพลาสติก 3.0 ตันต่อวัน 1 โรง (สามารถผลิตน้ามันดิบในรูป
Crude pyrolysis oil ปริมาณ 3,000 ลิตร) มีการนาน้ามันดิบมาใช้กลั่นเป็นน้ามันเชื้อเพลิงโดยการสร้างโรง
กลั่นขนาดเล็กเองในชุมชน โดยสามารถกลั่นได้ น้ามันดีเซล ~ 1,800 ลิตรต่อวัน และอื่นๆ ได้แก่ แนปทา
(Naphtha) และน้ามันเตา รวม ~ 1,200 ลิตรต่อวัน
โดยมี เทคโนธานี เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งานให้ กั บ นั กวิ จัย /ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ
ทางด้านชีวมวล และทาหน้าที่ประสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน ทาให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น อปท. ต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และอื่นๆ ซึ่งให้ความสนใจเข้ามา
ศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร มทส. อย่างต่อเนื่อง และได้ขยายผลไปถึงการพัฒนาศูนย์
บริหารจัดการขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ ผลงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีการ
รวบรวมจั ด ท าเป็ น เอกสารและสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ในรู ป แบบต่ างๆ เพื่ อ เกิ ด ความรู้แ ละเข้ าใจง่ายยิ่ งขึ้ น
(เอกสารอ้ า งอิ ง: เอกสารประชาสั ม พั น ธ์ SUT MBT “นวั ต กรรมพลั งงานเพื่ อ โลกสี เขี ย ว”/ SUT-ISWM
เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร/แผ่นพับระบบกาจัดขยะติดเชื้อ สาหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี)
ซึ่งในปีการศึกษา 2559 เทคโนธานี ได้ดาเนินงานกิจกรรม/โครงการงานปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ร่วมกับสานักวิชาฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และที่สานักวิชาฯดาเนินเอง จานวน
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
264 กิ จ กรรม/โครงการ คณาจารย์ ที่ เข้ าร่ ว ม จ านวน 77 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 18.64 ของอาจารย์ ทั้ งหมด
กิจกรรม/โครงการต่ออาจารย์ประจาคิดเป็นร้อยละ 66.84 ความพึงพอใจ 4.36 คะแนน แสดงดังตารางต่อไปนี้
ผลการดาเนินงานปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี
1. จานวนกิจกรรม/ โครงการ
2. จานวนอาจารย์มีส่วนร่วมฯ
3. ร้อยละอาจารย์มีส่วนร่วมฯ
4. ร้อยละกิจกรรม/โครงการต่ออาจารย์ประจา
5. คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน)

ปีการศึกษา

2559
264
77
18.64
66.84
4.36

หมายเหตุ
ต่ากว่าเป้าหมาย (< ร้อยละ 25)
บรรลุเป้าหมาย (> ร้อยละ 50)
บรรลุเป้าหมาย (> 4.00 คะแนน)

(เอกสารอ้างอิง: ตาราง S4-1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมฯ/ ตาราง S4-2 รายชื่ออาจารย์ที่มีส่วนร่วมฯ/
ตาราง S4-3 ร้อยละกิจกรรมต่อจานวนอาจารย์ประจาฯ /ตาราง S4-4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ปี
การศึกษา 2559)
จากผลการดาเนินงานพบว่า โครงการที่ทาให้ชุมชนและสังคมมีการพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน อาทิ โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร มีการขยายพื้นที่การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชน
สังคมจากการนาเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีการกาจัดขยะ เพื่อ
ผลิ ต เป็ น พลั ง งานแบบครบวงจร (SUT-MBT) ไปใช้ จ านวนกว่ า 35 องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.)
ครอบคลุมในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ถือเป็นการขยายการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของคณาจารย์สู่ชุมชน
สังคมและประเทศ นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2559 ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอเข้าศึกษาดูงาน
เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล จานวนมากกว่า 30 หน่วยงาน
ส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม (เอกสารอ้างอิง :
เอกสารนาเสนอ “เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว”, ตารางกิจกรรม/โครงการ
งานปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 (ตาราง S4-4))
การประเมินตนเอง
:
คะแนน 5
เริ่มมีการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่น ส่งผลให้
เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ
เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม

เอกสารอ้างอิง : ปรากฏที่เทคโนธานี
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- รายงานประจาปี เทคโนธานี ปีการศึกษา 2559
- เอกสารนาเสนอ “เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว”
- เอกสารประชาสัมพันธ์ SUT MBT “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว”
- เอกสารประชาสัมพันธ์ SUT-ISWM “เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร”
- ตาราง S4-1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559
- ตาราง S4-2 รายชื่ออาจารย์ทมี่ ีส่วนร่วมงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559
- ตาราง S4-3 ร้อยละกิจกรรมต่อจานวนอาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2559
- ตาราง S4-4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ปีการศึกษา 2559
รายการหลักฐาน : เว็บไซต์ http://stdb.most.go.th/
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ภาคผนวก ง
- คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 378/2560 เรื่อง แต่งตัง้ คณะทางานประกัน
คุณภาพการศึกษา เทคโนธานี
- แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน เทคโนธานี 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

