
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี

โดย...นางนพคุณ กสานติกุล
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี

ผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR

NOPPAKUN    KASANTIKUL
(QMR OF TECHNOPOLIS)
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ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร
* มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบยิ่งขึ้น
* ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากของเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม
* เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานดีขึ้น
* มีระบบเอกสารที่ดีขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร
* ลูกค้าเกิดความม่ันใจในสินค้าและบริการ
* เพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้า
* สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
* เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
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ISO

TC176TC176

BS5750 of UKBS5750 of UK

ปรับปรุง

ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization 

(องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน) ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

อ้างอิงจาก : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล  : ISO 9001:2008 กับการบริหารงานบุคคล และฝึกอบรม, 2552

ก าหนดครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1987 (พ.ศ. 2530) 
โดย Technical Committee (TC176)

มาตรฐาน 
ISO 9000

ต้นแบบ

ประเทศต่างๆประเทศต่างๆ

ประเทศต่างๆ

ประเทศต่างๆ
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ISO ในประเทศไทย

ISO 9001 series : 1994ISO 9001 series : 1994 ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(สมอ.)

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(สมอ.)

อ้างอิงจาก : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล  : ISO 9001:2008 กับการบริหารงานบุคคล และฝึกอบรม, 2552

ปี 2534ปี 2534

ISO 9001 series : 2000ISO 9001 series : 2000

ISO 9001 series : 2008ISO 9001 series : 2008

ผู้แทนversion
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ISO 9000:1994ISO 9000:1994

เร่ิมด าเนินการ
โครงการระบบบริหารคุณภาพ

มาตรฐาน ISO

เร่ิมด าเนินการ
โครงการระบบบริหารคุณภาพ

มาตรฐาน ISO

ISO 9001:2000ISO 9001:2000

ISO 9001:2008ISO 9001:2008

ISO 9001:2008
 Pre-Audit เดือนมิถุนายน 2558
 Main-Audit เดือนกรกฎาคม 2558

ISO 9001:2008
 Pre-Audit เดือนมิถุนายน 2558
 Main-Audit เดือนกรกฎาคม 2558

ISO 9001:2000
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2550

ISO 9001:2000
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2550

การด าเนินการ
ระบบบริหารคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 
เทคโนธานี

การด าเนินการ
ระบบบริหารคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 
เทคโนธานี
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Surveillance (คร้ังท่ี 2)
เดือนกรกฎาคม 2560

Surveillance (คร้ังท่ี 2)
เดือนกรกฎาคม 2560

Surveillance+Upgrade
+ Re-certification

ISO 9001:2015

Surveillance+Upgrade
+ Re-certification

ISO 9001:2015

Surveillance (คร้ังท่ี 1)
เดือนกรกฎาคม 2559

Surveillance (คร้ังท่ี 1)
เดือนกรกฎาคม 2559

Surveillance
+ Upgrade + Re-Certification

Surveillance
+ Upgrade + Re-Certification

Surveillance
+ Re-Certification

Surveillance
+ Re-Certification

Surveillance
+Upgrade

+Re-Certification

Surveillance
+Upgrade

+Re-Certification

+ Re-Certification+ Re-Certification

2547
2558

CertificationCertification



แผนการด าเนินกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี ปี 2557-2558
ก. ขั้นตอนการเตรียมกลับเข้าสู่

ระบบบริหารคุณภาพ ISO ข. ขั้นตอนระหว่างการด าเนินงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO

ค. ขั้นตอนหลังจากด าเนินงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO

ก ำหนดนโยบำยคุณภำพ / 
เป้ำประสงค์หลักของเทคโนธำนี

แต่งตั้งผู้แทนฝ่ำยบริหำร (QMR)

แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ (QMRC)

Training  
QMR For ISO 
9001:2008

Training  
QMR For ISO 
9001:2008

Plan/DoPlan/Do

ประชุมคณะกรรมกำรฯ (QMRC)

Training Employee for Introduction 
and Awareness to ISO

Training Employee for Introduction 
and Awareness to ISO

ผู้แทนฝ่ำยบริหำร (QMR)

Training Employee for Internal 
Quality Auditor to ISO

Training Employee for Internal 
Quality Auditor to ISO

แต่งตั้ง Document Controlแต่งตั้ง Document Control

ตรวจประเมิน (Pre-Audit)

ตรวจประเมิน (Main Audit)
เพื่อขอกำรรับรองระบบบริหำร

คุณภำพมำตรฐำน ISO 
9001:2008

มี.ค. 
58
มี.ค. 
58

ธ.ค. 
56
ธ.ค. 
56

ก.พ.
59

ก.พ.
59

2 ครั้ง/ปี
มกราคม / กรกฎาคม

2 ครั้ง/ปี
มกราคม / กรกฎาคม

ส.ค. 58ส.ค. 58

ส.ค. 58ส.ค. 58

มี.ค. 58มี.ค. 58

เม.ย.
58

เม.ย.
58

26
มิ.ย. 
58

26
มิ.ย. 
58

14
ส.ค. 
58

14
ส.ค. 
58

แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน (IQA)แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน (IQA) เม.ย.58เม.ย.58
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จัดท ำเอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง

ปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำร

ตรวจติดตำมระบบคุณภำพภำยใน (IQA)

พ.ค. 57 - ม.ค. 58พ.ค. 57 - ม.ค. 58

ก.ย. 57 - ปัจจุบันก.ย. 57 - ปัจจุบัน

2 คร้ัง/ปี
พ.ค.-มิ.ย. / ธ.ค.-ม.ค.

2 คร้ัง/ปี
พ.ค.-มิ.ย. / ธ.ค.-ม.ค.

ส านักงาน/หน่วยงาน/
งาน/โครงการ

QMR

DC.DC.

Top Management Certification 
ISO 9001:2008

ปลาย
ส.ค. 
58

ปลาย
ส.ค. 
58



ผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรม
ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี

ผู้แทนฝ่ายบริหาร : QMR 
(Quality Management Representative)

ผู้ควบคุมเอกสาร : DC (Document Control)
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ผู้บริหารสูงสุด : Top Management of Technopolis

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ
ผู้อ านวยการเทคโนธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ
ผู้อ านวยการเทคโนธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล
รองผู้อ านวยการเทคโนธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล
รองผู้อ านวยการเทคโนธานี

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี
นางนพคุณ กสานติกุล

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี
นางนพคุณ กสานติกุล

น.ส. สุภำณี เกษมสุขน.ส. สุภำณี เกษมสุข น.ส.ณัฐพิรำภรณ์ คล้ำยสมมุติน.ส.ณัฐพิรำภรณ์ คล้ำยสมมุติ นำงจีรำภำ วจิักษป์ระเสริฐนำงจีรำภำ วจิักษป์ระเสริฐ



คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
(QMRC : Quality Management Review Committee)

ประธาน
ผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี

ประธาน
ผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี
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รองประธาน
รองผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี

รองประธาน
รองผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี

ผู้จัดกำรส ำนักงำน
อุทยำนกำรเรียนรู้สิริธร

ผู้จัดกำรส ำนักงำน
อุทยำนกำรเรียนรู้สิริธร

ผู้จัดกำรส ำนักงำน
อุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม

ผู้จัดกำรส ำนักงำน
อุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม

ผู้จัดกำรส ำนักงำน
บริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ

ผู้จัดกำรส ำนักงำน
บริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ

หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี

หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี

หัวหน้ำหน่วย
กำรคลังและงบประมำณ

หัวหน้ำหน่วย
กำรคลังและงบประมำณ

น.ส. มณฑิรำ วรรณกลำงน.ส. มณฑิรำ วรรณกลำง

น.ส. สุภำณี เกษมสุขน.ส. สุภำณี เกษมสุข
น.ส.ณัฐพิรำภรณ์ คล้ำยสมมุติน.ส.ณัฐพิรำภรณ์ คล้ำยสมมุติ

นำงจีรำภำ วจิักษป์ระเสริฐนำงจีรำภำ วจิักษป์ระเสริฐ



ผู้ท าหน้าที่ตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี
(IQA : Internal Quality Audit)
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หัวหน้าทีมตรวจประเมิน
นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
หัวหน้าทีมตรวจประเมิน
นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ

รองหัวหน้าทีมตรวจประเมิน
นางชญาน์นัทช์ สิริสิทธิกุล

รองหัวหน้าทีมตรวจประเมิน
นางชญาน์นัทช์ สิริสิทธิกุล

รองหัวหน้าทีมตรวจประเมิน
นางเหิรพักตร อุดมชัยพันธ์
รองหัวหน้าทีมตรวจประเมิน
นางเหิรพักตร อุดมชัยพันธ์

น.ส.มณฑิรา วรรณกลางน.ส.มณฑิรา วรรณกลาง น.ส.กาญจนา ข้าวเบาน.ส.กาญจนา ข้าวเบา

นายอาณาจักร พลตระกรรม นายอาณาจักร พลตระกรรม น.ส.ระพีพร  ศรีภักดีน.ส.ระพีพร  ศรีภักดีน.ส. วนิดา ค้างกลางน.ส. วนิดา ค้างกลางน.ส. วราภรณ์ วิริยะไชยวงศ์น.ส. วราภรณ์ วิริยะไชยวงศ์



ขอบเขตการขอรับรองคุณภาพ (Scope)

กระบวนการให้บริการวิชาการ และปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ชุมชนระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

(The Provision in Providing Academic and Technology Service, Adaptation and Transfer  
for  Local Region and Nation Community)
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ค าขวัญ : รวมบริการวิชาการ ประสานงานที่ปรึกษา รักษาระบบมาตรฐานสากล
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ค าขวัญ : “ ซ่ือตรง สุภาพ สะอาด ประหยดั คือจริยวตัร ของ มทส ”



เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
University of Innovation

เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
University of Innovation

อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน

Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity

อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน

Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity
15



ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กร-พนักงาน-ระบบ (O-E-S)

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Continual Improvement)

องค์กร
(Organization)

ระบบ
(System)

คน
(Employee)

จัดท า

พัฒนา

ปรับปรุง

แต่งตั้ง

ส่งเสริม

ผลักดัน

อ้างอิงจาก : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล  : ISO 9001:2008 กับการบริหารงานบุคคล และฝึกอบรม, 2552
NOPPAKUN    KASANTIKUL
(QMR OF TECHNOPOLIS)
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จบการน าเสนอ
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

โดย...นางนพคุณ กสานติกุล
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี

ผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR
งานระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี

NOPPAKUN    KASANTIKUL
(QMR OF TECHNOPOLIS)
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